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 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 سر عرف اذا)،  كثيرا يتنزواستف العبارة ههذ ياستوقفتن الكريم الجمعة يوم يف ونحن الكرام ياخوان

 مأسوف غير الفوركس سوق يينته هللا اال هال ال،  (الفوركس سوق يينته سوف الزمنية المعادالت

  الفوركس؟ او البورصة بانتهاء ارزاقنا ستنقطع وهل،  نحزن لماذا موجود السوق خالق طالما هعلي

 وضوح واضح هان معي عسكر سر هوكأن كالصاروخ صاعد اليورو بان واالخبار التصاريح ءتنااوج

 يف يوتجارب يبحث اكمل لم يان وبالرغم،  البحث فى قليال هنفس يتعب او هبعيني يرى لمن الشمس

 يولكن هادوات باستخدام للمتاجرة طريقة وافضل اليبهاس بشرح وعدتكم قد وكنت جان وليام اسرار

 مرة يمعمل الى اعود ثم سر هبان البعض ييدع كما اليورو صعود اسرار من سر لكشف مضطر

 . اخرى

 الرقم يصبح المتوقع القاع عن نبحث يلك،  2009-11-25 يوم وتكونت 1.5146 عند كانت القمة

 يكون الذى الرقم ان سنجد،  التسعة مربع فى الرقم عن ونبحثي الدايل فريم مع نتعامل الننا 1514

 واذا،  1.3620 النقطة عند يكون المتوقع القاع اذا،  1362 هو درجة 360 كاملة دورة الدوران عند

 . 1.2180 نقطة يا 1218 عند هيلي الذى القاع فان هكسر تم

 يف بدأ،  1.3620 النقطة وعند المتوقع القاع الى بالفعل الزوج هبط:  حدث ماذا لنشاهد تعالوا

 ثم يستطع لم هولكن 1.3805 نقطة عند 45 زاوية عند السعر يخترق ان مرة من اكثر وحاول االرتداد

 هل قاع عن نبحث اذا،  جديدة قمة او مقاومة الى تحول والذى 1.3620 السابق القاع وكسر عاد

 من وكان المتوقع القاع الى الزوج هبط وبالفعل،  1.2180 نقطة عند يا 1218 الرقم عند هسنجد

 ان والرقمية الزمنية بالطرق يتعامل من كل مايجعل وهذا،  المتوقعة زواياه الى يرتد ان يالطبيع

 لماذا؟ اعلم وال. .  االسباب ابداء دون الزوج بصعود يجزم

 سوف هاخوان بها يفيد وال صغيرة معلومة ولو يحمل وهو االنسان مات اذا يفيد ماذا اخوانى يا

 خطأ وهذا الشرعية العلوم هو بالعلم هنا المقصود يقول من يرد،  وتعالى هسبحان هللا عليهاه يحاسب

 عن هب اتميز والذى الصنعة سر هذا يقول من ويرده علي يحاسب سوف االنسان هتعلم شيء كل

 ان الممكن من بل هيجد فسوف هيريد من هعن بحث اذا الصنعة سر ياخ يا واقول هعلي اردي غير
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 شيء الى توصل من اخفى لو وماذا ؟ الصنعة ههذ سر لك وصل وكيف. .  بكثير همن افضل يجد

 انت لتكمل هخيوط من خيط اليك اويصل العلم هذا اليك سيصل كيف احد عليها يطلع ولم همعلومات

  ؟ خطواتك يباق

 غارق لك اخ من صالحة ودعوة الصالح العمل ويبقى زوال الى فيها ما وكل فانية الدنيا هذه ياخوان

 ؟ انت تربح لكى الخاسر هو اخوك يكون لماذاه في هو مما هينقذ نجاة طوق عن ويبحث الخسائر فى

،  وعلما رزقا يزيدك سوف هان ايضا وتاكد هللا هو الرازق ان وتاكد هللا هلوج الخوانك علمك ياعط

 . المستعان وهللاي . . من احد يغضب اال وارجوي لد ما كل هذا

==================== 

   mr mon3em بواسطة كتبت مشاركة

،  جدا جدا جميل موضوع،  بخير تكون هللا شاء ان باشا يا اخبارك ايهة . . حماد يا خير هللا جزاك

 . شكرا هنا منزلها انت يالل يز مش يعند يالل الن ةكامل جان مربعات صورة ترفق ريت ويا

 الحمد انا،  منها ويستفاد بها يعمل الكثير مازال التى طريقتك على خيرا هللا وجزاك كيفك منعم حبيبى

 انت وبعدين ؟ اكتر وال كويس 9000 ؟ رقم كم الى التسعة مربع عايز يغال يا مر، أأ بخير يباشا هلل

 يف لغرض الجدول وضعت انا،  زاوية كل داللة ورقم رذالج استخدم ؟ه اي فى التسعة مربع عايز

 مربع عن يبحث يبدأ السعر مع تماما متوافق هان ويشوف الجدول يشوف مبتدأ لما. .  يعقوب نفس

 بقى موضوع نفتح ولما المعرفة حب باب من المبادئ بعض فهم فى ويبدأ الزمنية والمعادالت التسعة

 الصفر نقطة من مانبدأ بدل االخرون هالي انتهى مما بنبدأ يبقى والتطوير والتعديالت للتطبيقات

 ي .غال يا يتحيات تقبل ؟ رايك هيإ وال البدايات لشرح طويل وقت فيها ونضيع

 

====================== 

 

 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 3صفحة )                                                   سالم             حمادة – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 KHALEDXX بواسطة كتبت مشاركة

 اتهوبرك هللا ورحمة عليكم السالم

 لك خراذ اذه عملك هللا جعل اياهم ومساعداته الخوانه حبه على حمادة لالخ واحترام رتقدي تحية اوال

 راسي تاج هنا انسى ال وبالمناسبة مسلي بقلب هللا اتى من اال بنون وال مال ينفع ال يوم القيامة يوم

 . ينام اللهم يحتسب ال حيث من فضله من وزاده عمره في هللا اطال عمرو االستاد فوق من

 اقرا وانا وافكر افكر وجعلتني االيام هذه معايا جرت يفةطر بحكمة معاكم اشارك حبيت هنا انا تانيا

( نظري وجهة من االقل) على خالص الى التوصل في مالأ جان الموسوعة عمواضي من الكثير

 من جان مواضيع خطوات تتبع على عاكف انا وبينما السابقين يومين خالل انني اخوان يا الحكمة

 من سرب اهتمامي استرعى والمواضيع الكتب من العديد خالل ومن المنتدى اذه في كتب ما خالل

 ولو التعرف الفضول بدافع وحاولت االمر اذه فشدني بيتي ةذناف من رقيق شق خالل من دخل النمل

 يتهاذا الاحب الني البيت ارجاء كل في النمل رتشالين وحتى هللا خلق من االمة هذه سلوك لىع قليال

 طريق في يمشي النمل ان ظالمالح من انه وهو بسيط لحل فتوصلت النمل طريق مسار ريتغي حاولت

 النمل يخلفها كيميائية افرازات تتبع عبر سبقه من واثار خطى يتتبع فرد كل ان على دليل اذوه واحدة

 النمل على الطريق قطعت انني مافعلت كل... مستعمراته مكان عن النمل يتيه ال الشكل اذوبه وراءه

 عن تاه النمل ان والنتيجة سنتمتر اصبعي حجم بحدود الطريق على من االثر فتذح بحيث باصبعي

 تعود ثم المقطوعة الطريق حدود حتى النملة يتتا بحيث سنتمتر بحدود مقطوعة انها رغم الطريق

 ال لكنها المقطوع الطريق طرفي جنبات على المكان نفس في نملتان تتقابل لكذ من االكثر بل ادراجها

 ادراجه يعود من ومنهم اتجاه كل في يسير ىواضح النمل لدى ارتباكا خلق مما الطريق لىع تتعرف

 اةذبمحا المرور عبر الطريق سر تكتشف ما نملة تاتي ان الى الطرق عرض في هيتي من ومنهم

 من كان كما النظام ليعود مرسوما كان كما المعتاد بالشكل الطريق لتكمل باصبعي المبهمة المنطقة

 كان منا فالكثير ركبي حد الى النمل نشبه اننا احبتي ترون اال . . ونشؤ خلقه في وهلل هللا سبحان قبل

 الن اال ءلشي ال الوفاض خاوي ادراجه ويعود جان علوم في هذه المبهمة المنطقة حدود الى يصل

 اذهك او) ااستطاعو ممن وهؤالء نفسه في لغاية االثر لكذب ماحيا سيئا اصبعا وضع ما احدا

 فقد النمل معشر مع كبيرا درسا تعلمت والنني لكن... هللا سبحان المبهمة المنطقة اختراق( يوهموننا
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 كي لالخرين الطريق ليعبد هذه المبهمة المنطقة اختراق في احدهم ينجح وان البد انه واثقا كنت

 عقلي فتح انه تعالى واحمده هللا اشكر تعالى هللا بفضل تحصد بدات النتائج وهاهي رتهممسي يكملو

 . حكم اذهك مثل الدراك

 اشاطركم ان في الرغبة تملكتني الموضوع اذه قرات حينما ولكن االسلوب ركاكة عن اخوتي رذاعت

 اخ لك دعواتي....  وقوته هللا بحمد تسبح يجعلك ما المواعظ من ففيها تجربة واقع من الحكمة هذه

 واالخرة الدنيا في والديك به ورحم تعالى لوجهه خالصا اذه عملك هللا وجعل والعافية بالصحة حمادة

 . الدعوات مجيب عسمي انه

===================== 

 هللا وجزاكم ىدع ما بمثل يل دعا من لكل وادعو مروركم جدا وشاكر جميعا ياخوان فيكم هللا بارك

 يواخ مازن ابو ياخ واشكر زيزو واخى منعم ياخ حسنة كلمة يحق فى تكلم من كل واشكر خير

 وبالفعل هالخوان الخير هوحب هلمرور عمرو ياخ اشكر ان واحب اخوانهم لمساعدتهم سول بروكن

 . موضوعك فى بالتصويت قمت الكريم ياخ

 مربع من المركز حول درجة 360 كاملة دورة بعد القادم السعر ايجاد كيفية عن سأل من ياخوان

 السعر تدرس كنت اذا (1) الرقم المركز هاتجا يف هل المالصق المربع وهو واضحة فالصورة التسعة

 عقاربه اتجا فى المركز حول كاملة دورة تدور صاعد هاتجا يا القمة عن تبحث ان وتريد قاع عند

 عن تبحث ان وتريد قمة عند من تدرس كنت اذا المتوقع الرقم هوب هل المالصق المربع لتجد الساعة

 اليجاد الزاوية داللة استخدام ويمكن الساعة عقارب عكس المركز حول كاملة دورة تدور القاع

 . السعر

 القمة ندرس اننا وبما 1.5146 عند كانت االولى القمة،  دوالر اليورو على السابق مثالنا سنستخدم

 ولمن التطبيقات في يفيدنا لن للشرح يداع ال ؟ لماذا االول الرقم فذح من البد يالدايل فريم على

 كنا لو اما الموضوع في نتوسع ال حتى يريد لمن الخاص على هشرح ممكن لماذا وفهم التعمق اراد

 1514 الرقم يصبح المهم. .  هفذح يمكن وال االول الرقم وجود من فالبد الساعة فريم على ندرس

 لماذا لشرحل يالداع( 2) يه درجة 360 الزاوية داللة،  38.9 يصبح الرقم لهذا يالتربيع رذالج نأخذ
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 داللة،  (1) هى 180 الزاوية داللة،  عنها غنى في نحن متاهات في وندخل الموضوع عن سنبتعد

 الزوج لدوران اذا قمة من ندرس نحن المهم،  0.25 هى 45 الزاوية داللة،  0.5 هى 90 الزاوية

 السعر لرقم الجذر التربيعي وجدنا ما وبعد درجة 360 الساعة عقارب عكس المركز عن كاملة دورة

  الداللة رقم نضيف سوف قاع من الدراسة حالة فيو رذالج من الزاوية داللة رقم نطرح سوف هنا

 نرجع،  فقط اختصار هد كسور وشوية طبعا 36.9( = 2 هو اللى 360 الزاوية داللة) -38.9 اذا

 نرجع،  1.362 الرقم يصبح العشرية العالمة نرجع،  كسور وشوية 1362 يصبح هذا الناتج نربع

 فرق هناك ليس 1.3629 او 1.3620 يصبح السعر على كثيرا يؤثر ال وهو سابقا وفذالمح الرقم

 . عموما كبير

 45 زاوية بالطبع واهمها السعر عندها سيتوقف التى النقاط جميع ايجاد يمكننا الطريقة وبنفس

 والشكل للمثلث ايضا اخرى زوايا وهناك 360 وزاوية 180 وزاوية 135 وزاوية 90 وزاوية

 . تفصيليا لذكرها يداع ال عليها يعتمد جان كان التي االشكال وجميع يالسداس

 ه حيات في مراحل بثالث يمر الدنيا ههذ يف شيء يا ان المعروف من:  جدا هامة معلومة

 . ضعيفا ويكون الوالدة مرحلة -1

 . والعنفوان والقوة واالزدهار النمو مرحلة -2

 . والموت والوهن واالضمحالل الضعف مرحلة -3

 ان البد زوج يا حياة تاريخ نعرف ان اردنا اذا بمعنى،  المنطق بنفس العمالت سنعامل ايضا هنا

 نستطيع لن اننا وبما للزوج الكامل يالهيستور لدينا يكون يلك هعلي التداول بدأ ومتى ولد متى نعرف

 فاننا الزوج عن شيء كل معرفة خاللها من يستطيع قوية بيانات قاعدة هلدي تتوفر لمن اال ذلك

 االخرى الظواهر بعض لوجود وايضا حياتها من الثالثة المرحلة في انها على االزواج مع سنتعامل

 يف سنضع القمة من الدراسة عند الكالم وخالصة المهم. .  اليها التطرق يالضرور من ليس

 من الدراسة وعند الصعود في يبدأ ان قبل هبوطا كاملتين دورتين يكمل ان ممكن الزوج ان احتماالتنا

 مع وسنتعامل صعودا واحدة دورة اكمال حتى هعلي سيصعب الزوج ان احتماالتنا في سنضع القاع

 . الصعود حالة يف للزوج مقاومة كنقاط الزوايا



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 6صفحة )                                                   سالم             حمادة – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 يالت بالنقاط ياتينا ان الكالم هذا استوعب ممن ارجو،  دوالر اليورو زوج وهو االن يح مثال ولدينا

 ولو اليكم صلوا ان استطعت اكون ان ارجو،  القاع كون بعدما صعودا اليورو عندها سيتوقف

 يف صعوبة يجد ومن وتوسع باستفاضة للموضوع يشرح عدم عن واعتذر تفيدكم قد واحدة معلومة

 . اسئلة من مايريد بطرح يتفضللف المقدمةه هذ من شيء يا

============= 

  مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 االرقام عدد الختالف ين والدوالر المجنون مثل العمالت ىعل العمل معرفة اريد

 فذوبح 97.77 نقطة عند الساحر على كانت القمة هذه،  شيء ارتب ان دون مازن ابو ياخ تفضل

 360 زاوية داللة رقم 2 همن نطرح 31.26 الجذر التربيعي،  977 الرقم يصبح رقم واول العالمة

 يف العالمة ووضع وفذالمح الرقم وباضافة،  855 الرقم يصبح هوبتربيع،  29.26 الرقم يصبح

 يالدايل فريم على نعمل طالما المجنون الطريقة وبنفس،  85.50 الرقم يصبح مكانها

 

================ 
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 تجارب من هب اقوم كنت عما اتعطل يوستجعلن اسئلتك على مالحق مش انا مازن ابو حبيبى

 ولكننا ذلك على واحييك تقليدية الغير الطرق وعن للعلم وحبك شغفك كم واعلم للطريقة ضافاتوا

 الكالم بهذا يسمع من وخصوصا المتابعين وتشتيت للمعلومات ترتيب وعدم اخر منعطف نأخذ سوف

 . مرة الول

 الزمن الى ذلك بعد نذهب ثم السعر لمعرفة ياواالز حساب وكيفية يدويا الطريقة على نتعرف اوال دعنا

 باهداف معلومات من مالدينا نربط ثم المتوقع وموعدها واالختراقات واالرتدادات واالنعكاسات

 كيفية ذلك بعد ثم % 95 الى هللا بامر تصل بدقة االهداف بتحديد لنخرج لها المخطط يالفيبوناتش

 وجميع المؤشرات هللا وباذن وبسيطة سهلة بطريقة اليومية متاجرتنا يف هتعلمنا بما االستفادة

 يينته شيء يا ييهمن وال الزوار وحتى االعضاء جميع يايد بين تكون سوف المساعدة البرامج

 فهو موجود الرازق طالماي ، يهمن ال. .  مافيها بكل الدنيا يتنته البورصات ميعج تغلق الفوركس

 . الوكيل ونعم يحسب

================== 

 متى معرفة يلزمنا همولد يوم اي للزوج االولى البداية نقطة نحسب ان نستطيع يلك ذلك قبل ذكرت

 فاننا عليها الحصول صعب المعطيات ههذ ان وبما،  فعليا هعلي التداول وبدأ الظهوري ف الزوج بدأ

 متوقع بقاع القترانها يفعل قاع انها وتأكدنا لدينا وظهرت حديثا طرأت يالت يه البداية نقطة نعتبر

 ايضا وتأكد الزوج حياة في مسجل وتاريخ ذكرى لها واصبح واقع أمر النقطة هذه واصبحت ذلك قبل

 دخلنا هيووووو( . . يالسعر االتزان يحفظ لها مقابل قرين ولها تاريخ لها الشارت على نقطة كل ان)

 . الجديد القاع من هنبدأ ياباشا المهم والتعتيم التضليل ومحاولة الفلسفة كالم على بقى

=================== 

   sgr بواسطة كتبت مشاركة

 - 1.4252 - 1.3549 - 1.2846)  هي ةالساع فريم على القمم فان 1.2143 القاع اعتبرنا اذا

1.4955 - 1.5658 - 1.6361 - 1.7064 - 1.7767 - 1.8470  ) 

 ( 2.1607  - 1.9241 - 1.6835 - 1.4509)  اليومي على اام
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 القاع نقطة ناخذ اوال؟  الخلل اين من اعرف يلك االرقام ههذ حسبت كيف يتقول ممكن الكريم اخى

 ياليوم الفريم حالة في اواله ، علي نعمل سوف الذي الفريم نحدد ثم،  1.2143 عندك تكونت التي

 45 زاوية اليجاده مع نتعامل ثم مؤقتا حساباتنا من االخير الرقم فناذح يا 1214 هكذا الرقم يصبح

 الداللة رقم هالي نضيف 34.84 ويكون 1214 للرقم الجذر التربيعي نأخذ،  0.25 داللتها رقم يوالت

 االولى هحالت الى هنرد الرقم هذا،  1231= 35.09*35.09 الناتج نربع 35.09=0.25+ 34.84

 عند مقاومة هيواج سوف الزوج اذا 1.2310 يصبحي ، الطبيع مكانها في العشرية العالمة ونضيف

 يباق نحسب الطريقة وبنفس درجة 45 زاوية يمثل يوالذ 1.2319 الى 1.2310 مابين السعر

 . الصعود امام عائق تقف التي المناطق لمعرفة واياالز

 بدون 12143 الرقم ويصبح االخير الرقم فذنح ال فاننا الساعة فريم على الحساب حالة في اما

 يالت النقاط لمعرفة ةالزاوي دالالت هل ونضيف مباشرة هل الجذر التربيعي ناخذ ثم العشرية العالمة

 والتاكد حسابها منك اطلب) مباشرة 1.2198 هو 45 زاوية عند السعر ويكون الزوج عندها يتوقف

 ي .تحيات تقبل. .  االشكال هذا لك اوضحت اكون ان ارجو،  الحسابات يباق نكمل ثم (الرقم من

================== 

  متفرغ مليونير بواسطة كتبت مشاركة

 التسعة بجدول الفوركس اسرار من سرارا فيه ماظمرتة حماد دكتور فيك هللا بارك. .  عليكم السالم

 بدراسة المبتدىء يبدأ التي البحوث اوائل من ربما كتبه احد في صغير بحث اال ماهو جان ومربعات

 :  مشهدا ادناه اقتبس.  . معه بالتعامل جان

 امريكا من الطحين سنحظر:  قال،  صحني سأحظر: الصديق،  كنافة لك ساصنع: لصديق احدهم قال

 ونستخدم،  فرنسا من الجبن، و ايران من والفستق،  الهند من والسكر،  الدنمارك من والسمن، 

 بما عليك:  قال،  الكنافة اين وقال الصحن الى نظر: الصديق،  كنافة كل يله،  استراليا من غازوتب

 .   الترتيب حسب باستراليا اال االنتهاء عدم نرجو بدات قد دكتور انك بما،  اوردت

 حياتيت. .  معك هللا اكمل
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 بل جان علوم واساسيات بدايات يعتبر هطرحت قد ما بالفعل. .  المتفرغ المليونير ياخ لمرورك شكرا

 وايصال الموضوع تطويل عدم وهو قصد عن يصدقن ولكنه طرح في ايضا قصرت يان اعترف

 ادعوك لذلك هفي ومتعمق العلم بهذا ملم انك ارى،  استعراض وال تعقيد وال فلسفة دون المعلومة

 مليونيرات انصاف ليصبحوا اخوانك يتعد وعسى لعل المكسرات من بقليل ولو الكنافة صنع لتشاركنا

 ي .يالغال تحياتى تقبل. .  الخسائر دوامة من يخرجوا االقل على حتى او متفرغين يكونوا مهم ومش

===================== 

   bu_mohammed بواسطة كتبت مشاركة

 صدقات فكم هللا رحمه الوافي وهو مثال أكبر فلديك رائع من األكثر الموضوع هذا على عزيزي أهنئك

 بها اوصى اللتي ةالثابت الصدقة% 2ـ وال عليه، ترحم من حسناته في له تكتب يوميا   باآلالف جارية

 تحياتي تقبل. .  دنياهم في أخوانه وأفاد آلخرته عمل فهو طريقته يستخدم من كل

 ما كل وهللا يصدقنه . . جنات فسيح هواسكن يالواف شيخنا هللا ورحم محمد ابو ياخ لمرورك شكرا

 ال اجدها فيها وما الدنيا الى وانظر التأثير اشد اتأثر هسيرت يتات ما كل او الرجل لهذا شيء قراأ

 او هستتذكر كنت هله علم ىفاخ كان لو ماذا،  والعلم المال وترك وعلما ماال جمع.  .  شيء ىوتسا

. .  شخص بها استفاد كلمة او معلومة كل عن خيرا هوجزا هل هللا غفر هتصل صالحة دعوة هينال

 . معانا وتعبك جهودك جدا وشاكر يغال يا لك يتحيات

================= 

   ashrafsm بواسطة كتبت مشاركة

 كيف جميعا علمنا اآلن. .  األفاضل األخوة وجميع الجميل الموضوع صاحب ةداحم العزيز األخ ىإل

 سمحتم لو استفسارين هناك ولكن جان زوايا حسب والمقاومة الدعم مواقع أو القمة أو القاع نتوقع

 : لي

 وكان 2010-02-05 بتاريخ قاع فهناك USDAUD زوج ىعل الطريقة نفس أطبق أن أردت عندما

 0.9165 سيكون 180 الزاوية عند السعر أن وجدت الطريقة تطبيق وعند،  0.8571 السعر وقتها
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 2010-4-12 بتاريخ 0.9388 النقطة من الزوج ارتد ولكن،  0.9471 سيكون 270 الزاوية وعند

 ؟ الخلل فأين جدا كبير ىتر كما والفارق. .  أهمية ذات زاوية أي مع التتوافق وهي

 التي الشموع عدد نحسب أن نريد ولكننا االرتداد زوايا نحسب كيف عرفنا الثاني االستفسار

 من أرقام ثالثة ألول التربيعي الجذر وحسبنا عدنا لو فاننا الهدف ىال للوصول زوج أي سيستغرقها

 لوضع بارة 29 عندنا سيكون فاننا العالمات حذف بعد جان كتاب من فهمت كما االسترالي الزوج قاع

 طبعا وده 29.7 الناتج سيكون،  sqrt(price of bottom*1000)=  أساس علي األفقية الخطوط

 . 0.9388 عند قمته ىال للوصول الزوج هذا احتاجها التي الشموع عدد عن تماما بعيد

 . االرتدادات تاريخ تحديد موضوع ألهمية والرد التعليق أرجو. .  FXDD منصة علي كالمي للعلم

 ي : اسمحل. .  طرح قد لما تطبيقك ومحاولة اجتهادك على واحيك الكريم ياخ لمرورك شكرا

 اما اكبر اثنين او دورة الى للوصول االحتماالت تكون الهبوط حالة في ان سابقة مشاركة في ذكرنا

 . اوال هذاة بالزاوي معها ونتعامل اضعف واحدة دورة حتى تكوين احتماالت تكون الصعود حالة يف

 تتضح حتى فقط مؤقتا تركناها ولكن اهمية تقل ال السعر امام اخرى زوايا هناك ان ايضا ذكرنا ثانيا

 : شيئين منك اطلب هذكرت الذي مثالك فيو اوال االمور

 . (صاعد هاالتجا) معها السعر تعامل كيف وتشاهد 225 زاوية تحسب ان االول

 . (هابط هاالتجا) السعر فعل ماذا وشاهد كاملة دورة احسب القمة تكون بعد ثانيا

 . بالنتيجة يابلغن وارجوك

 

================== 
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   مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 هاي او باغالقات الخاصة الزوايا من االستفادة بها يمكن طريقة ىعل يدلنا حمادة دكتور لو ياريت

 . اليوم وللو

 : الرئيسية االزواج،   بيها نفسك صبر حاجة خد يياسيد العموم على. .  مازن ابو مستعجل دايما

 ي .غال يا بالنتائج وابلغنا. .  عندها الزوج يفعل ماذا انظر 45 الزاوية. .  االفتتاح

=================== 

 كلمة اقول ان واحب نتشتت ال حتى ببعضها وربطها الخيوط تجميع يتم حتى الصبر ارجو ياخوان

 سوق مع تعاملنا وبين واالسهم المستقبلية السلع مع هوتعامل جان طرق بين نفرق ان يجب بسيطة

 . سكالبنج ام يومية متاجرة ام االمد طويلة متاجرة يه هل طرقنا نحدد ان ويجب العمالت

 هيبقى السعر وقالك توصية اعطاك لو حتى هتصدق ال كاملة جان طريقة الى توصل هاني يدع حد اي

 المتوقعة االرقام اقولك هللا وبامر زوج اي ياعطن هتصدق ال ايضا ويتحقق كذا والساعة كذا يوم كذا

 ومواعيد االرقام دقة من تدهش سوف هللا وبامر بنفسك وتابعها االنعكاس ومواعيد القادم االسبوع هل

 حد اي.  .  عليك اكذب يان فتاكد كاملة جان طرق اعرف يان لك قلت لو ذلك من وبالرغم االنعكاس

 لكن الكالم هذا على يرونذاع ويربح يخسر كان هنفس جان ه ،التصدق% 100 ربح هطريقت ان ييدع

 ه .التنبي الواجب من كان

 ذكرت حساباتنا عندها من نبدأ قاع او قمة على االعتماد كيفية بخصوص االخوة احد سؤال على وردا

 او الحقيقية القمة اين كاملة بدقة معين زوج عن شيء كل نعرف ان نستطيع يلك سابقة مشاركة في

 يوم اي الشارت على الزوج بداية نقطة معرفة فيلزمنا بطضبال االنعكاس مواعيد ومتىي الحقيق القاع

 لدى متوفر غير او هعلي الحصول الصعب من االمر هذا ان وبماه علي التداول بداية يا همولد

 من البد اذا،  سابق قاع او قمة مع المتوافق القاع او القمة على سنعتمد هللا بامر فاننا الكثيرين

ي تاريخ قاع او تاريخية قمة للزوج يتاريخ يوم نحدد مثال جيدا هعلي سنعمل يالذ الزوج دراسة

 بامر وبالساعة بل االنعكاس ايام وتوقعات للزوج المهمة االيام سنحدد ادوات من لدينا بما هللا وباذن

 . هللا
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 هذا في لزاتغ ولن ازيد لني الكالسيك والتحليل العلم هذا بين الفرق ما تاجر ياخ سؤال على وردا

 بالورقة تحسبها قاعد وانت معقدة حسابية عملية معاك الفرق يوضح مثال ساعطيك ولكن العلم

 نفسية ضغوط عليك وانت تحسبها بل ال نفسيا مرتاح او الذهن يصاف وانت بتحسبها وياريت والقلم

 وترسم مزاجك على ترند ترسم نفسك وستجد السوق وهو يرحم وال يخاف ال عدو مامكأو رهيبة

 ال كذا الموجة بداية من يترسم المفروض دة الء وتقول دخولك نقطة او اهدافك مع يتناسب بما الفيبو

 نتايجها دقة من ومتاكد حاسبة آلة ومعايا قاعد واناه ، هوا حسب وكل هاي عارف مش مفروض هد

 عمرك وصريحة واضحة ارقام النها غلط تطلع استحالة تيجةنال فان بوطةضم المدخالت ادخلت طالما

 ؟ هالل شكل على 15 يوم القمر شوفت

============ 

   ashrafsm بواسطة كتبت مشاركة

 أو الشموع عدد حساب كيفية علي التعليق يشمل لم حضرتك رد كان وان الرد ىعل حضرتك أشكر

 ىعل الجميلة لطريقتك المتشوقين وجميع أنا العموم ىوعل األهداف ىال للوصول نحتاجها التي المدة

 حساب ىعل فهو 0.8573 القاع من 225 الزاوية حساب بخصوص أما،  الرائع لشرحك انتظار

 القمة من 360 الزاوية لحساب وبالنسبة 0.9394 من السعر ارتد بينما 0.9301 يساوي معادالتي

 . أعلم وهللا هذا،   0.8065 من صعودا السعر ارتد بينما 0.8204 يبلغ فهو هذه

 الشكر مع الشرح استكمال انتظار وفي الصحيحة المعادالت ارسال أرجو خاطئة حساباتي كانت وان

 قوة على دليل متتاليين يومين فوقها يغلق ان الزوج يستطع لم 0.9310 عندها السعر 225 زاوية

 ماذا انظر لها المقابل القاع وحساب المتكونة القمة عن اما صاعد هاتجا في واننا وخصوصا الزاوية

 كل ادعو وهنا درجة 360 الكاملة الدورة 0.8190 هدف هعيني امام واصبح منها الزوج هبط ؟ حدث

 يشاهدوا ان والمقاومات الدعوم وخبراء هعن ويدافع يبالكالسيك يعمل من وكل يالفن التحليل خبراء

 جدا يقو دعم 0.8577 منطقة اليست. .  الخلل هذا ما لنا ويفسرواي الدايل فريم على الزوج هذا

 حتى ولو الزوج ترد ان تستطع لم حتى لماذا ؟ موجودة غير وكانها الزوج تجاهلها لماذا يالدايل على

 وضوح واضح وهو السبب محالة ال بالمارجن ييات عليها واالصرار الخسائر تكمن وهنا نقطة 20
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 والمقاومات والدعوم يقاومها وال عنها يحيد ان يستطيع وال بقوة تجذبة مناطق للزوج ان الشمس

 لم وان تونعم فبها القديمة بطرقنا نرسمها مقاومات او دعوم مع توافقت وان الزاويا هى الحقيقية

 . للموضوع ارجع المهم ظهورنا وراء بتركها فعلينا تتوافق

 60 او 50 الهدف عن فابتعادها نقطة 500 او نقطة 1000 الى تصل اهداف في نتكلم اننا ياخ اذا

 الصعود في سواء زاوية كل عن كثيرا اليبعد وهو االستوب لدينا ان طالما المهم شيءبال ليست نقطة

 الى نصل يلك الشموع عدد وهو يالثان الجزء عن اما،  هللا باذن خوف هناك فليس الهبوط او

 يتم حتى حاليا هذكر عدم وفضلنا بعد هالي نتتطرق ولمي الزمن البعد الى سيدخلنا هذا االهداف

 . يتحيات تقبل. .  الحاضر الوقت يف االقل على االول الجزء ايستعاب

==================== 

  قمر أبو بواسطة كتبت مشاركة

 ؟ حقيقية قمة أو حقيقي قاع أو معتبر هبوط معنى ما:  هام سؤال

 أخي تصور،  تحديدا   الباوند خاصة األزواج لحركة يحدث الذي ما سابقة مشاركة من مقتبس الجواب

 للفوز السرعة يقتضي وهذا توقف دون وعودة ذهاب شوطين ماراثون سباق في شاركت أنك الكريم

  وعودة ذهاب شوطين يعني،  النهاية لخط منها وترجع تصلها ما ونقطة البداية نقطة لك تحددت وقد

 مسرعا   انطلق البداية صفارة بدأت لما. .  غريبة بطريقة بالفوز فكر الالعبين من واحد،  توقف دون

 المرحلة نهاية)  الوصول أجل من وذلك !؟ للخلف مسرعا   يعدو وهو ( للخلف وجهه)  القهقرى يعدو

 ؟ للخلف مسرعا   تركض لماذا أنتَ  سألتَه ( األولى

 للعودة وجوههم يديروا أن يحتاجون األولى ةالمرحل لنهاية المتسابقين جميع يصل عندما:  فأجاب

 انطلق كي مسبقا   وجهي أدرت فقد أنا أما اتجاههم فيعرف المراقب ويراهم وقتا   منهم يأخذ وهذا

 الوجه ادارة ألن أحد يلحظني ال وحتى العودة في الجميع أسبق وكي،  ( الدهاء وهنا)  جدا   مسرعا  

 حتى يفكر ال حتى وأيضا   ( مني يربح)  فيسبقني يُدركني أن ألحد مجاال   أدع ال حتى وأيضا   وقتا   تأخذ

 من السابقين اليومين خالل معنا باشا الباوند يفعله ما تماما   هذا الهدف لنقطة مسرعا   إتجاهي أدبب

 ؟ فعل ماذا..  األسبوع هذا تداول بداية



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 14صفحة )                                                   سالم             حمادة – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 وأنها كبيرة الصفقة أن يعني وهذا اسبوعيا   كان الدخول قرار أن ولنفرض الصفقة ندخل أننا معلوم

 للهدف ذهب إنذار سابق ودون األفاضل اإلخوة أيها الباوند،  الهدف لتحقيق كامل إلسبوع تحتاج

 معه ستتعامل كيف اآلن حركته في والخبث والمكر الدهاء وهنا األسبوع في يوم أول من األسبوعي

 .. وهكذا آخر؟ هبوط أمامه أم الهدف بهذا فياكت أنه يعقل هل : تتساءل.  لهدفه ذهب وقد

 قبل يعني)  التداول أيام من يوم أول من األسبوعي لهدفه مسرعا   وذهب القهقرى بوجهه الزوج أناح

 للمحلل ومخيف جدا   مربك وهذا الحالي مثالنا في أيام أربعة للإلغالق باقي يعني (األسبوعي اإلغالق

 هذه حالتنا في)  األسبوعي الهدف تحت يكون أن ينبغي دخوله حال لصفقاته دائما   كبير والستوب

 . سابقة مشاركة في إليه نوهت ما وهذا (دوالر الباوند

 (سابقةال مشاركة)ال

 كالفني التحليل أنواع بقية مثل تماما   اليومي اإلتجاه عكس يدخل أن له ممنوع الرقمي للمحلل بالنسبة

 . وغيره والكالسيكي

 عندالمحلل وإنما جزافا   ليس والتعبير الحكم وهذا وسلبي إيجابي إغالق يستعملها التي العبارات ومن

 أننا إيجابي قولنا ومعنى السلبية أو باإليجابية الزوج على يحكم عليه وبناء   يتابعها ومستويات أرقام

 سلبي قولنا ومعنى المحلل طريقة حسب أو فأكثر ساعات أربع فريم حقيقي قاع كل من شراء سندخل

 . المحلل طريقة حسب أو فأكثر ساعات أربع فريم يةقحقي قمة كل من بيع سندخل أننا

 مالية وسيولة كثافة بأنها تتسم والتي الحقيقية والقمم الحقيقية القيعان على يركز الرقمي والمحلل

 قمة أو حقيقي قاع أنها على الدفاتر في ودونت الحاسوب وشاهدها وسجلت واستقرت ثبتت حقيقية

 االسابقة الشمعة بإفتتاح ويقارنه يتابعه الذي للفريم الحالية الشمعة اغالق المحلل يسجل حيث حقيقية

 واذا حقيقي القمة أن يدل فهذا السابقة المراقبة الشمعة افتتاح من اقل الحالية الشمعة إغالق كان فإذا

 . حقيقي القاع أن يدل فهذا السابقة المراقبة الشمعة افتتاح من أعلى الحالية الشمعة إغالق كان

 بافتتاح االهتمام يعني وهذا صاعدة ام هابطة هي هل السابقة الشمعة على الرقمي المحلل ويركز

 ان الحقيقية القمة او هابطة كانت أن الحقيقي القاع منها سيعرف التي هي ألنها السابقة الشمعة

 . صاعدة كانت
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 حدث الذي عين هو السابق تحليلنا مع أعاله المثال في ذكرناه ما ألن معي المتابعين لإلخوة هذا أذكر

 الزوج مع بها ويتعامل يعرفها طريقة له الذي للمحلل بالنسبة السابقين اليومين في معنا تماما  

 وألنه له واضحة طريقته وألن....  يتابع ألنه غالبا   وفير بربح يخرج ومستجداته وتحوالته وحركته

 الزوج مع خاصة الماضيين اليومين في للجميع أرجوه ما وهذا بمرونة المستجدات مع يتعامل مرن

 . الموفق وهو أعلم تعالى وهللا. .  األزواج وباقي. .  دوالر الباوند !! بدهاء يتحرك الذي الرائع

 على لك وشكرا للموضوع رائعة اضافة وجودك. .  قمر ابو يالرقم التحليل واستاذ ياستاذ مرحب

 يتحيات تقبل.  .  الكريمة اضافتك

================= 

  sh4 بواسطة كتبت مشاركة

 رررررررنار على مستنيك

- 1.2660 - 1.2310 1.2490 القادمة الفترة هللا باذن المتوقعة اليورو ارقام ههذي . . اخ تفضل

 ي :ه هللا بامر االنعكاس ومواعيد،  1.2840

 8 الساعة 2010-5-24 يوم

 7 الساعة 2010-5-25 يوم

 9 الساعة 2010-5-26 يوم

 12 الساعة 2010-5-27 يوم

 .  FXDD منصة على التوقيتات جميع

 

================ 
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  حمد مبارك بواسطة كتبت مشاركة

 في احتمال هناك هل دورته أكمل اليورو ان وبما بطيء يكون الصعود في السعر ان دكتور يا ذكرت

 شكرا. .   دكتور يا رأيك فقط ؟ لألعلى اخرى دورة هناك ان ام انعكاسية دورة أليبد النزول

 تجاوزها بل صعودا الساعة فريم على كاملة دورة اليورو اكمل بالفعل. .  مالحظتك قوة على احييك

 لم يالدايل فريم على ولكن صغير قاع وكون عندها من وهبط  بطضبال 428 الزاوية وصل ان الى

 منطقة الى الوصول ويحاول المنطقة هذه في التذبذب هل المتوقع من لذلك 180 زاوية الى حتى يصل

 .  1.2840 عند ذكرناها التي الجذب

============== 

   3ashekforex بواسطة كتبت مشاركة

 يف ال والعكس النازل في العملة النازل في دولتها صادتواق عملة اخبار ما طول قيعان وال قمم ال

 . استماعكم لحسن شكرا،   2=1+1،   منها يهبط قمة وال منو يرتد قاع اسمها حاجة

 ؟ ( يقصد استراتيجية االنتحار)  هاي االنتحار اخبار العالم على العاشر المركز صاحب حودة حبيبى

 يهبط عيجعل عملة على يسلب خبر كل وليسي ، حقيق يكون اخبار من هتقرأ او هماتسمع كل ليس

 . خاللها من استدراجنا يتم لعبة ههذ االخبار،  صحيح والعكس

================ 

  lasource بواسطة كتبت مشاركة

.  أخواني جميعا وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم. .  حمادة اخي هللا علمك مما تعلمنا ان منك ننتظر

 الموضوع صاحب ةحماد االستاذ مع تقريبا يومي شكلب يتواصلون ممن أنني الحقيقة أخواني. 

 وأخالقه الكريم لشخصه وإحترام حب من يعل فرضه لما عزيز وصديق أخ أعتبره أني هللا ويشهد

 لكم إيصاله أريد ما. .  أقول بما صادق أني هللا يشهد إنما هو ليقرأه الكالم هذا أكتب ال...  الرفيعة

 فتحه وماكان الموضوع هذا يكمل لن سوف ةحماد االستاذ أن يعتقد منكم الكثير...  التالي هو أخواني

 المشاركة كلمات كتب من أخواني لكم أقول ولكن البعض يفعل كما العضالت لفرد أو النظر للفت إال
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 على للرد أصال فتح الموضوع أن كما....  الناس من الصنف هذا من بأنه شك هناك أعتقد ال االولى

 . جيدا واقرؤها االولى للمشاركة رجعوااف الناس الءهؤ

 الصبر ثم الصبر أخواني منكم فأرجو بعد الموضوع في بحثه يتم لم انه أخبركم ةحماد االستاذ ثانيا

 هذا يفتح أن قبل من فوهللا بالكامل الموضوع ينضج حتى حاليا باإلسئلة اإللحاح وعدم عليه

 االساليب لكافة كاملة شروحات بعمل سيقوم جان موضوع في بحثه إنتهاء عند أنه لي قال الموضوع

 جان مواضيع به تشتهر الذي التعقيد عن بعيدا الفهم وسهل بسيط بشكل لها توصل التي والطرق

 إلتمام الالزم الوقت ومنحه ةحماد االستاذ ظروف مراعاة حاليا أخواني منكم فأرجو..   عام بشكل

 أنه إال يوميا الكثير وقته من يأخذ الذي الخاص عمله من رغمالبف...  هللا بإذن عليكم ليعرضه بحثه

 وقد جدا واضح هللا بإذن ماطرحه أن من الرغم على رد بدون سؤال أي يسأل اأحد يترك أن اليريد

 لن بأنه تام يقين على وكونوا البداية في صعوبات واجهتهم ممن منكم العديد إستفسارات على أجاب

 بركاته هللا ورحمة عليكم والسالم.  . هللا بإذن يعلمه شيء بأي عليكم يبخل

==================== 

   سعيد أبو - فيصل بواسطة كتبت مشاركة

 من حقيقة وريحتنا بجان المتعلق الكالم بعض استوعب مرة ألول. .  حمادة أخي فيك هللا بارك

 ألنفسهم باالسرار االحتفاظ أرادوا طالما يسكتوا أن يكفيهم وكان اخوانهم ينفعون ال الذين المتفلسفون

 . معك ومتابعين أخي خير كل هللا جزاك. .  .

 جواب

 الموضوع طرح في جدا مقصر يان هللا يعلم. .  هللا بارك وفيك سعد ابو - فيصل استاذى بك مرحبا

 بالجهل الفور على يسيتهمن الموضوع هذا مايقرأ اول جان واساليب علوم في متعمق شخص يوا

 بشكل الموضوع اطرح ان واستطيعه جوانب بكافة والمام باستفاضة الموضوع يطرح لعدم

 الفضاء في يسبح يقرأها من تجعل التي المفاهيم بعض ادخال واستطيع جدا سهل وهو ياستعراض

 تلسكوب هومع همنزل سطح الى ويذهب درجة 360 دورة كاملة الشمسية المجموعة حول ويدور

 من الفزياء علم يدرس لكى هاوالد كتب الى ويذهبي ، قمر شهر كل هالل والدة يشاهد يلك جاليليو
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 االلكترونات حركة تتبع ومحاولة الكم زياءيف فهم يحاول ثم لنيوتن يالثان القانون فهم ويحاول جديد

. .  شيء يبا االستفادة دون الصفر نقطة الى عاد قد هنفس يجد سوف هكل ذلك وبعد النواة حول

 يمايهمن كل،  بالسطحية اتهم ان ييهمن وال المستطاع قدر على االمور تبسيط احاول وهللا يولكن

 اخ تخرج او بالقليل ولو منها يستفيد ان يل واحد اخ ولو بها يستطيع وبسيطة سهلة طريقة ايجاد

 دعوة يل يدعو يل واحد اخ عن الدنيا كربات من كربة افرج ان استطيع او هخسائر من يل واحد

 . المستعان وهللا.  صالحة

============== 

  3ashekforex بواسطة كتبت مشاركة

 وليا مان يا عارف انا. .  نقطة+ 513 الحمد وهللي . . د خد نار مولعها االنتحار الفل يز هلل الحمد

 العملة بورصة حركة من السعري ف المؤثرة الخارجية العوامل وربط وتاثيره الخبر تحليل يف يطرق

 يفاكتور فوركس منها مواقع عدة في تتابع التي والتقارير خباراال الى االسهم شراء وحركة

 اتى ثم صاعد الباوند ان يقول يالفن****  تحليل ان لو بتاتا اقصدك وال تحليلك ياخ ان لو وبلومبرج

 ! الباوند في يحدثس ماذا ياالسترلين على يسلب جدا يقو خبر

 ييار وضعت فقط ولكن اخوانك ةدااف وتريد رائع شخص انته حاجة وال منك تقليال ييأبر اقصد لم انا

 يوفق وربنا ياليوم الشغل بحب ينفس عن،  االمر كل هذا بها اعترف ال يان والمقاومات الدعوم في

 يه فاالخبار،  لالخبار يالنفس تصورك ييؤسفن ليها استدراجك يتم لعبة ليست االخبار الجميع

 لناس حركهاي ةلوالسيو السيولة تحركه السوق نهايته الى بدايته من السوق يف ياالساس المتحكم

 . ـــــــانـغلب انا هد ايه وال عليا كلو،  ما عملة نحو الخبارا كهاحري والناس

 باالرباح كشف وضعت طالما يمن تغضب وال طلب منك اطلب ولكن. .  االرباح محمود يحبيب مبروك

 يف الموجودة االسعار نقارن ان نستطيع يلك منها الخروج وتاريخ الصفقات دخول تاريخ وضع يجب

 عقولنا تعامل وال االرباح كشوف تعرض كما الخسارة كشوف عرض منك اطلب وايضا التاريخ هذا

 انا كشوفك واقع من هكذا ابدا تخسر ال يوالت الرائعة االستراتيجية ههذ لديك وطالما العصافير كعقول
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 كنز همعا واحد ياراجل بقى الضعيف اللوت بهذا تدخل لماذا اذا. .  خسارة هب واحد كشف لك ارى لم

 ؟ واحد بسنت النقطة يدخل ده يز

 النقطة وسادخل ييعن فلوس معايا يمكانش لو هد االرض طوب من هاستلف الكنز هذا معايا لو دانا

 . كفاية واحد شهر. .  مين سنة ال واحدة سنة ظرف في مليونير وساصبح واحدة مرة دوالر 100ـب

 . افهمها لم صراحة(  العملة بورصة حركة) الجملة هذه معنى توضيح منك اطلب ثانيا

 يتفسرل ممكن بتشوفها كلها والدنيا للعامة متاحة ايضا ورويتر وبلومبرج يفاكتور فوركس ثالثا

 ويتم كبيرة لعبة ههذ االخبار لعبة يصدقن ياخ. .  وصريح واضح الخبر طالما الكثير يخسر لماذا

 في ولك الخبر تضع يالت يه اشخاص بل. .  بتاتا الواقع عن يعبر ال الخبر الن كثيرا بها التالعب

 . الماسونية عن قليل شيء ولو تقرأ ان ادعوك لذلك والعبر المثل هوتريشي يبرنانك

 عن اخبار ايب اعلم اكن لم اليورو عن باالمس يتصور وضعت عندما العظيم يالعل باهلل اقسم رابعا

 بهدف شراء تدخل الغالبية ان يالطبيع من وكان السفل جاب على فتح اليوروه . . غير وال الدوالر

 ؟ يهبط سوف اليورو فان هوعلي يايجاب ييات سوف الدوالر خبر ان اعلم كنت هل. .  الجاب اغالق

 الذي الهبوط مقدار حدد الخبر وهل ؟ 8 الساعة هحددت الذي االنعكاس ميعاد يحدد كان الخبر وهل

 سجل ارجوك اسبوع لمدة مثال لدينا األخبار هكل هد بالش طيب. .  ؟ دوالر اليورو هيصل سوف

 هللا بامر هتحصل اللى المهرجانات على واتفرج 6-7 االثنين ويوم 6-4 الجمعة يوم عندك هد التاريخ

 فيها يد االيام بقى عارف مش. .  اجبهالك كلها السنة تواريخ عايز ولو المجنون على وخصوصا

 يتحيات تقبل. .  اعلم هللا الء وال اخبار

================== 

 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 الساعة على دوالر اليورو شارت يفتح ان حاليا متفرغ هو من وكل معنا يتابع من جميع من اطلب

 ويرسم 1.2143 نقطة عند 2010-5-19 يوم تكونت التي القاع نقطة من ةالزاوي بحساب ويقوم
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 معنا ويتابعية الزاو قوة من والتاكد حاليا السعر اين لنشاهد يةالزاو اسعار على عرضية خطوط

 . الجماعة مع هللا ويد ههم يفرج هللا عسى هل الدعاء الجميع من واطلب sh4 اخونا موقف

=============== 

   sh4 بواسطة كتبت مشاركة

 2010-5-25 يوم 9 الساعة 1.2310من هايعكس السعر يعنى. .  أخر أستفسار ممكن معلش طيب

 يد 9 الساعة فيها انا يالل الورطة شايف همانت يز يأصل شوية يأتحملن طيب بعدها الصعود ويبدأ

 . دةئالفا برجاءي . . مطمن يالل الوحيد أنت بس معطلك يأن اسف أنا جرنتش بتوقيت

 يف تؤثر يالت المواعيد ههذ االسعار تغير مواعيد ليست االنعكاس مواعيد ان لك ذكرت الكريم ياخ

 صعود الشرط من ليس واحد هاتجا في والقيعان القمم تكون ان ومممكن قاع او قمة بعمل الزوج

 .  المتوقعة االسعار الى وهبوط

ي الت التوقيتات يه ههذ كورةذالم المواعيد على طولية خطوط وضع المنصة افتح ارجوك ثانيا

 ه .نفس الميتاتريدر توقيتات ههذ دولة يا توقيت او جرينتش بتوقيت عالقة لها وليس ذكرتها

================== 

 Ashekforex بواسطة كتبت مشاركة

 التوصية يهتالق الجيران منتدى ادخل شاك ولو بالتواريخ كلو نرفعولك هالجاي المرة حاضر عنيا

 قبل خسارة كشف وعرضت سبق انا بنفسك وتفحص تشوف وتقدر الخروج وميعاد الدخول بميعاد

 وانا بكرة يمكسب سبب هو بيكون نهاردةلا يهف عبق يالل أالخط هلل الحمد لكن بلدنا توصيات يف كدة

 بالنسبة سالت حضرتك لما غير اليوم ينتايج صورة مرفعتش انا كالعصافير تقول كما حد بعامل مش

 ضمونةم مش شركة عشان صغنن مبلغ في سايب ماركتيفا فشركة يحساب انا بسنت للنقطة

 اناي اموال على ائتمنها فصعب جيد بروكر كان مهما مسجلة مش عشان يمال على تمنهاشأوما

 يتدخل حق له وال لصخا بيها دخل له ومحدش ميرشانت وبوسطن FXDD ةاالساسي يحسابات
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 االستراتيجية المهم حد يهم مش دة أل او تراتيجيةاالس من مليونير ابقى بقى يوكوني . . فخصوصيات

 . جديد عربى مليونير سجل هللا شاء ان قريب وعنيا. .  ماشية ايواز

 الين ضعف طوكيو بورصة في االسهم شراء ازداد كلما مثال : ياالت يتعن العملة بورصة حركة: ثانيا

 . عكسية عالقة الين في وبتبيع اسهم يهتشتر الناس الن

 يتشتر  باوروبا الناس الن الدوالر وضعف قوة اليورو زاد االسهم شراء زاد كلما:  االوروبى

 . ويضعف عالية بنسب الدوالر بيع يتم يوبالتال بالدوالر االسهم

 . عكسية عالقة الدوالر ضعف كلما االسهم شراء زاد كلما:  جونز داو

 . اوصلهالك قدرت اكون اتمنى

.  الجميع يوفق ربنا ايه اتصورت انته معرفش اليورو بتاع امبارح بتاع تصورك مشوفتش انا:  رابعا

 تعتمد ال استراتيجية ليا انا فكرة وعلى اه. .  النتايج اعلى تحقق ويارب التاريخ اسجلك عنيا. 

 هلل الحمد بتخسر ومش جدا ناجحة تشانج مؤشر على ثم لىاوتع سبحانه هللا على فقط مدتتع عاالخبار

 ف انته وبينك يبين مقارنة يا مفيش ييعن ييوم شغل استراتيجيات كل يهتالق وبردو اقراها ابقى

 هد عن هد تمييز المتميز المحلل وعلى الغلط وفيها الصح هايف واالخبار اهي . . . واد ف وانا يواد

 ي .تحيات. .  نينثاال من ويكسب

=============== 

 يد فيها واقع اللى اخونا مشكلة من نخلص لما حاليا كالمك على ارد هاقدر مش حودة يا معلش

 5 مدار على اختراقها ويحاول بطضبال درجة 180 زاوية عند حاليا السعر الكرام ياخوان االول

 ههذ يكسر ان يستطع لم هولكن للدوالر يايجاب يقو خبر وجود من وبالرغم يستطيع وال ساعات

 على او حاليا البيع صفقات بغلق ليك واالخير االول يأوالر ياخ عليك اقترح لذلك العنيدة الزاوية

 ويقوى حسابك يدعم ان يمكن هلل والحمد جيد بربح منها خرجت كنا واعتقد العقود نصف االقل

ي العل هللا نسأل ولكن جدا ضعيف المتاح والمارجن جدا صعبة مشكلتك ان بالرغم ما نوعا المارجن

 . بسالم منها يخرجك ان القدير
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 على حفاظا اخرى بيع صفقات بفتح تقوم 1.2364 نقطة عند الزاوية ههذ اسفل ساعة اغالق يوا

 . المستعان وهللا. .  االن اغادر ان مضطر ياخوان منكم واعتذر الحساب

============= 

  ashrafsm بواسطة كتبت مشاركة

 الصيد علمني) المثل في قالوا كما ولكن واحد أي مساعدة علي بالمرة أعترض ال مازن أبو أخي

 عدم من وخوفي للتعلم وحبي شغفي ولكن أيضا أنا خسائري ىمد يعلم وحده وهللا(  سمكة والتعطيني

 من كثير في حدث كما الموضوع هذا واغالق النهاية اقتراب من للخوف دفعاني المشوار استكمال

 تحياتي تقبل. .  النهاية لخط الوصول من والبد نفهم بدأنا احنا المواضيع

 . الحالل الرزق ويرزقك خسائرك عن يعوضك ان هللا ادعو اوال. .  الكريم ياخ

 أي على الرد حتى من ياعان كم ويعلم جيدا يظروف يعلم وهو هدف صاحب ياخ شرح كما انياث

 ووضع شروحات بتقديم بالك فما المشاركات جميع على ارد ان استطيع ال يان تالحظ وانت مشاركة

 كثرت ومواضيع ما موقف على أيير عن كتعبير اال االساس من الموضوع هذا فتحت وما شارتات

 وهو هقلب تمأل ةوالحسر خاسر لشخص استفزاز واالستفزاز االستعراض يمعان نفس تحمل االيام ههذ

 وهذا يعند علم على هاوتيت ما هذا هل ويقول هلسان هل ويخرج هاهداف بتحقيق يتباهى من يرى

 من نوع تكون ايضا توصية يويرم ويتعطف يتفضل وعندما الحد يسر ياعط وال يبمفردي مجهود

 مختلف بشكل التفكير وبداية الطريق بداية الى ياخوان عيون افتح ان فقط فاردت يوالتعال التفاخر

 البحث يحتاج فقط واضح شيء وكل هغير وال اسرار هناك ليس هان واخبرهم هوحفظنا هتعلمنا عما

 ورشة او استراتيجية شرح هوكأن واصبح الشكل بهذا الموضوع يتوسع ان اتوقع اكن ولم والتنقيب

 الغيب علم يف هذا اصل ال وربما اصل وربما بعد يبحث اكمل لم يانن مرة من اكثر واوضحت عمل

  ؟ تضليل بها او ناقصة او ؟ خاطئة معلومة تأخذ ان اتريد هللا عند

 لن يوصدقني الزمن البعد عن تتحدث قديمة مواضيع من بمقتبسات او الكتب بترجمة لك يات ممكن

 معلومة اقدم ان استطعت يان ذلك على هللا واحمد تفهم بدأت انك تقول وانت شيء الى منها تصل

 او سؤال يا من اتهرب وال ابخل لم يان هللا ويعلم هغير وال فلسفة دون يفهمها ان احد يستطيع
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 الماسنجر على او الخاصة الرسائل يف او الموضوع يف هنا سواء جيداه اعلم شيء يا عن استفهام

 ممكن معلومة او كلمة كل على ساحاسب يالن هعلي اجيب ان استطيع اله من متأكد غير شيء يا انما

 تتعلم ان تريد انت يخأيا سمكة يتعطن وال اصطاد كيف يعلمن تقول وانت واحد شخص تضر ان

 تتعلم ان حاولت مهما رزق هذا ان ونسيت هتصطاد ومتى هتصيد الذي السمك عدد وكم تصطاد كيف

 هللا على تتوكل انت ؟ الهدف تحقيق بميعاد يفيدك ماذا لك هللا هكتب قد ما اال يصيبك فلن هعن شيء كل

 ي .وتقدير ياحترام وافر وتقبل هذا. .  وجل عز المولى على يالباق وتترك باالسباب وتأخذ

=============== 

 : كامل عمل منهج تنظيم يجب الكرام يوانخا

 قمة عن نبحث االن اذا قاع اخترنا اتجاهنا ومعرفة يالدايل على يالحقيق القاع او القمة تحديد اوال

 .  القوية ةالزاوي ونحدد جديدة

 . الساعة فريم علىة الزاوي تحديد ثانيا

 الحقيقية والمقاومات الدعوم بمثابة تعتبر التيو ياواالز هذه من مايمكن باقصى االستفادة محاولة

 وايضا نقطة 20 عن مااليقل منها ويرتد ويحترمها اال معينة زاوية الى السعر ييات ان ما نالحظ وكما

 كثيرة ياواز ولدينا االحوال من حال يبا كبيرا ليس وهو معنا االستوب وصديقنا السوق غدر نأمن ال

 يتحقق مرة كم حسبنا ولو الكسر من ونستفيد االرتداد من نستفيد وهبوطا صعودا الزوج بها يمر

 . مقارنة هناك فليس االستوب يضرب مرة كم مقابل الهدف

 بهدف وندخل ارتداد هنعتبر مرة الول التالمس عند،  ارتداد او كسر هان نعرف كيف الؤس على وردا

 ساعة شمعة باغالق هو والكسر هبوط او صعود سواء زاوية كل عند نقطة 20 وستوب نقطة 20

 اللو كسر توقع عن واماي ، الدايل فريم على يدايل متتاليتين شمعتين واغالق الساعة فريم على

 التوقع وسبب فقط باالسباب نأخذ ونحن زئجا شيء كل ولكن جدا صعب فهو الهبوط واكمال السابق

 الهبوط في كاملتين دورتين الزوج واكمل سابقة لقمة صورة واصبح متطابق جاء القاع هذا ان هو

 دورتين الى الوصول او 0 زاوية كسر عند يتنته فهى ةالزاوي رسمة يتنته متى سؤال على وردا

 . الجديدة المعطيات على بناء جديدة ةزاوي حساب ويتم الساعة فريم على درجة 360
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 واعتبرها لتلميذ وليس الستاذ يوه عليها فاحييك االيام تلميذ ياخ ارفقها التي للصورة وبالنسبة

 وتقبلوا هذا واعلم اعلى وهللا القادم االسبوع اهدافها الى توصل هللا باذن كبير واحتمال جيدة فرصة

 ي .تحيات

================= 

 يالفن التحليل خبراء الى سؤال باالمس طرحت،  احد يمن يغضب اال وارجو االضافة هذهب يل اسمحو

 هيعر ولم،  0.8557 سعر عندي الدايل على يالقو الدعم يحترم ولم هبط لماذا ياالسترال زوج عن

 زاوية بذج قوة وهو لدينا التفسير وكان احد ييجبن ولم نقطة 20 حتى الزوج يرد ولم اهتمام يا

 الدوالر على يقو خبر كان اليومي ، األساس التحليل خبراء الى سؤال اطرح واليوم،  للسعر 360

 بان الخبر هذا كفيل وكان وزن انعدام بمرحلة يمر االيام ههذ واليوروي جابيا وجاء الخامسة الساعة

 التحليل خبراء يبنييج ان ارجو ؟ الهبوط الى الزوج يستجب لم لماذا الهاوية الى باليورو يعصف

 الهبوط امام حائل وقفت التيو درجة 180 زاوية كانت يوه لدينا هللا بفضل واالجابة ي ؟االساس

 للخبر؟ متأخرة استجابة الهبوط كان هل اخرى مرة هبط ثم الزوج وصعد

 يمكنكم اخرى مرة يهبط هوجعلت الصعود عن الزوج صدت يالت يه 225 زاوية كانت بل ال بالطبع

 . ةكورذالم الزوايا قوة ومشاهدة التوقيتات ههذ يف الشارت مراجعة

==================== 

   a_h601288 بواسطة كتبت مشاركة

 الوضع في حمادة أستاذ رأيك ما،  درجة 90 الزاوية وكسر 45 الزاوية من ارتد. .  للشارت تحديث

 ؟ درجة 180 الزاوية عند السعر ننتظر هل. .  الحالي

 االختراق قبل 90 زاوية من ارتد هان ايضا واعتقد 45 زاوية من االرتداد من استفدنا اننا اعتقد

 ويجب 180 زاوية قبل 135 زاوية امامنا ثم 113 زاوية من يرتد واالن ايضا االرتداد من واستفدنا

 . ياواالز كل من االستفادة

================= 
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   مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 ؟ حمادة استاذ يا نشوفهم اننا مجال في لسا دول الرقمان هل 1.2840 - 1.2660

 سعرية دورة في االن نحن الكريم ياخه . . ب ونشاطك للموضوع متابعتك على اشكرك مازن ابو ياخ

 االربع فريم على منها اقل اخرى سعرية دورات عدة وداخلهاي الدايل فريم على الشروط مكتملة

 الدورة فلك في تدور التي السعرية هدورت هل فريم كل،  الدقيقة حتى والربع والساعة ساعات

 1.2143 عند همن بدأنا يالذ القاع كسر بمجرد برمتها الدورة ههذ وتهدم عليها نعمل التي االساسية

 ةالزاوي من االستفادة يجب وايضا السليم هاالتجا في نسير نحن ذلك غير متتاليتين يدايل بشمعتين

 1.2180 من الشراء هي االم الرئيسية الصفقة،  صفقات داخل صفقات بمعنى االخرى الفرعية

 ارتدادات من وشراء بيع الدخول نستطيع الصفقة ههذ وبداخلي الدايل على 180 الزاوية وهدفنا

 . الساعة فريم على واياالز واختراقات

============= 

   مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 فكرت،  كتير فيها فكرت انا حسابها وكيفية قئدقا والخمس الدقيقة دورة ماهية لتحديد يقودنا وهذا

 زمنية دورة الحسب ارقام 5 منصة ىعل الزوايا احب فكرت،  دقيقة 360 ساعات 6 شارت اشوف

 . الصح هاي عارف مش ولكن اقل

 البساطة الى نميل ونحن ويسر بسهولة هكد ماشية العملية..   الدنيا يماتكلكعش مازن ابو يحبيب

 لكيفية معين علم تسخير وبينه ، في وتتعمق علم تدرس ان تريد انك بين تفرق والزم التعقيد وعدم

 ي .تحيات وتقبل االجازة وقت براحتك ادرس وبعدين ياباشا صفقاتك ادخل. .  همن الربح

 

=============== 
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   مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 وواحدة الصاعد هالالتج واحدة صفحتين به الزوايا يحسب لاكس ملف. .  الخواني مني هدية ههذ

 . gAnn CALC.rar. .  وداللتها للزاوية االصلية الزاوية لحساب وحاسبة الهابط هلالتجا

  ( الكتاب مع مرفق الملف)

================== 

   samer2010 بواسطة كتبت مشاركة

 الموضوع هذا في لكم انضم ان لي ااسمحو. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم هللا في اخواني

 بارك,  هنا ةقيم معلومات من يقدمه لما الدكتور حضرة قلبي كل من اشكر ان احب,  رائع من االكثر

 . هللا شاء ان جناته فسيح وأدخلك طيبا   حالل   رزق   ورزقك وبك لك هللا

 : سؤال عندي سمحت لو دكتور

 لألعلى ةلدور نتطلع لماذا اذا)  لألسفل دورتين و لألعلى ةدور الراهن الوضع ان ذكرت حضرتك

 كل)  لألعلى ةورود لألسفل دورتان اعتبر ان يمكن هل . لألسفل ةثاني دورة هناك يكون ان يجب اآلن

 . خير كل عنا هللا وجزاك اكثر الفهم استطع كي االيضاح ارجو. .  ( قمة يقابله قاع 2

 انهى بالفعل هان وهو ذلك قبل هذكرت والسبب هللا بامر لالعلى دورة في االن واليور الكريم ياخ

 . اوال هذا لالسفل دورتين

 ان عام هبوج ذكرت بل. . العلى دورة ثم السفل دورتين يأخذ الزوج بان قاعدة ليست هذه ثانيا

 . العلى ةواحد بدورة حتى يقوم ان احتمال من اكبر السفل دورتين بعمل الزوج يقوم ان احتمال

 . الصورة وضحت تكون ان ارجو

 

=============== 
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 Amro بواسطة كتبت المشاركة

 إلى فقير عبد من ومساهمة حقا   تكتبها التي الروائع من ةمشارك. .  فيك هللا بارك ةحماد الحبيب ياخ

 ة :التالي المبادئ خالل من ةالفكر هذه صلب في يمتواز خط في معك اسير ان سأحاول هللا

 هذا والمثلث والمربع ةللدائر استخدامه مخططاته ضمن ايضا   اكتشافها وتم بل كتاباته في جان اكد

 بداية ةمعرف ةلمحاول ةمعين ةجه من عليه التركيز سنحاول لكننا ةجه من ألكثر يتشعب اإلستخدام

 . تعالى هللا بفضل تراالدو وإنتهاء

ة ، درج 360 الدائرة ان المعروف من،  الزوايا في والمثلث والمربع الدائرة ةفكر استخدام يمكننا

 ولمعرفتهم له ةمخصص ةزاوي ركن لكل,  عليها يرتكز اركان اربع له بينما ةدرج 360 ايضا   والمربع

،  360 – 270 - 180 - 90ي ه المربع زوايا إذا،  90 الناتج فيصبح 4 على 360 ال ةبقسم نقوم

 ولمعرفتهم له ةمخصص ةزواي ركن ولكل عليها يرتكز اركان ةثالث له ولكن ةدرج 360 ايضا   والمثلث

 . 360 – 240 - 120 المثلث زوايا إذا،  120 الناتج فيصبح 3 على 360ال ةبقسم نقوم

 يسير ايضا   وهذا,  يالسداس الشكل او الهيكسوجين وهو السابق عن ةاهمي يقل ال اخر شكل وهناك

 360 ال ةبقسم نقوم ولمعرفتهم ةخاص ةزواي ركن ولكل عليها يرتكز اركان 6 وله ةدرج 360 في

 من 360 – 300 - 240 - 180 - 120 - 60ي السداس الشكل زوايا إذا،  60 الناتج فيصبح 6 على

 السعر ادار إذا بمعنىة ، وسداسي ةورباعي ةثالثي امواج شكل على ةالفكر ةبلور يمكننا سبق ما خالل

 ( ةوقم قاعين او وقاع قمتين)  قواعد ثالث لهم موجتين شكل على سيسير مثلث دورة في يسير ان

 ( وقاعين قمتين)  قواعد اربع لهم موجات ثالث شكل على سيكون مربع دورة في يسير ان ارد وإذا

 وثالث قمم ثالث)  قواعد ست لهم موجات خمس على سيسير يسداس دورة في يسير ان ارد وإذا

 ؟ السعر فيه سيسير الذي الشكل هو ما اعرف ان يل كيف واألن. .  ( قيعان

 السؤال هذا على سأجيب هللا شاء وإن فيه والتفكير األمر تخيل ةمحاول الجميع من ناآل ارجوا

 . تعالى هللا شاء إن ةالفكر لفهم نتهيأ حتى العقول لتحريك أرائكم اسمع ان بعد بالتفصيل

 . عنه افصح ان قبل الحل يعرف لمن ةوهدي،  الزمن=  السعر:  ةمهم ةملحوظ
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 المفقودة الحلقة اعتاب على هان ويبدو ومتعمق ومطلع االفق واسع استاذ من رائعة مشاركة حقيقة

 الى توصلت فلقد القيمة واالسرار بالمعلومات حافل يكون سوف هللا باذن االسبوع هذا ان ايضا ويبدو

. .  سببها نعرف نكن لم التي الحقائق بعض الى اعيننا تفتح سوف هللا باذن ايضا التصورات بعض

 . صاغية اذان كلنا استاذ يا واصل

=============== 

   االيام تلميذ بواسطة كتبت لمشاركة

 ان ارجو،  القيمة االضافة هذه على جزيال شكرا. .  عمرو الكريم اخي بك اهال. .  الخير صباح

 طريق عن الشكل معرفة استطيع االتجاه محدد كنت اذا. .  تجريبية اعتبرها سريعة باجابة لي تسمح

 شكل على سيسير السعر فان 90= السعر منها ارتد(موجة اول) زاوية اول كانت اذاة ، موج اول

 . السداسي للشكل 60 والزاوية مثلث الشكل فان 120 كانت واذا ، المربع

 زاوية اما السداسي في اال توجد ال 60و المربع في اال التوجد 90 ةشاذ الزوايا هذه بعض ان الحظ

  االجابة في وفقت اكون ان ارجو االولى الزاوية هي المثلث في لكنها والسداسي المثلث في فهي 120

 . وتقديري تحياتي فائق..   ثاني دور عطنيا الصواب جانبت واذا

 (Amro بواسطة كتبت مشاركةالجواب )

 هللا شاء ما ةاالجاب نصف هذه احدهم مع ةالهدي ستتقاسم انك يبدو. .  فيك هللا بارك الحبيب أخى

 ة :بسيط ةمالحظ يول نفسه يفرض المتفتح العقل,  عليك الرحمن تبارك

 فيها ليس التي ةالزاوي على نقف ان اردنا وإذاي السداس والشكل المثلث بين ةمشترك 120 ةالزاوي

 ةمشترك زواياه فجميع المثلث اماي ، السداس للشكل 300,  60. .   للمربع 270,  90ي  فه جدال

 . اخرى ةجه من تاكيد إلى ةبحاج نحني  .. السداس الشكل مع

 ة .الهدي في األيام تلميذ مع سيتقاسم من

=========== 
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 وراء جان لمستر المقولة ههذ يارم،  ( ناجح متاجر فانت الزمن عرفت اذا)  اخرى اضافة هوهذ

 لحظية هفي والحركة بالثانية هفي التغير فوركس هاسم ييات سوف ئاشي ان يعرف يكن لم جان ظهرك

 يسير شكل يا على وعرفت السعر عرفت اذا ) يه الصحيحة والمقولة شهرية او يومية وليست

 . ( ناجح متاجر فانت هدورت انتهاء تىم وعرفت

============ 

   KHALEDXX بواسطة كتبت مشاركة

 يا يكرمك هللا.  سطورك بين من ءشي استنبط واحاول شغال مخي انا العقل وعين ونموز كالم وهللا

 . فضله من وزادك فيك هللا بارك عمرو استاد

 المتواضع فهمي حسب على اذوه اضالع تحمل ال مادمت الزوايا كل بتجمع هنا الدائرة ان افتكر

 حاضرة انها معناتو ده درجة 360 لغاية الزوايا كل تحوي كونها يعني الزمني بعدها في يكمن سرها

 السعر كده عشان الزمن هي يعني السداسي الشكل وحتى والمربع ثالمثل االشكال باقي ابعاد كل في

 مكنش اني ارجو المتواضع وفهمي مخي عليه قدر اللي ده عمرو ذاستا يا سامحني،  الزمن= 

 . باخرف

   Amro بواسطة كتبت مشاركةالجواب 

 جميعا   هدفنا هو وهذا ةوالمن الحمد وهلل العقول تتفاعل بدأت،  الحبيب ياخ الرحمن تبارك هللا ماشاء

 . خيرا   هللا جزاكي . . الباق بالربع يسيأت من ربع إال ةإجاب المجموع يكون اخرى ةإجاب ربع هذه

============== 

   the target بواسطة كتبت مشاركة

  الزمن طريق عن والسداسي المثلث بين االختالف يكون سوف اعلم وهللا اعتقد عمرو اخي مالحظتي

 وصل اذا فمثال المثلث في منها ابطأ بشكل 120 الزاوية الى السعر سيصل السداسي الشكل في مثال

 ان اما.  مثلث يكون سوف الشكل فان وهكذا يوم 120 او ساعة 120 في 120 الزاوية الى السعر
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 من ايضا ونتاكد سداسي الشكل يكون فسوف 120+  60 لجمع وذلك يوم او ساعة 180 في وصلها

 . السداسي الشكل في احترامها السعر على فيجب 60 الزاوية من السعر ارتداد

   Amro بواسطة كتبت مشاركةالجواب 

 ةإجاب ثمن فهذه اكمل فيك هللا بارك الحبيب ياخ هللا شاء ما،  والمسلمين العرب عقول على اكبر هللا

 على واضح ومثال الشارت اساسيات من سر ويكشف بها يسيأت منة ، إجاب ثمن يالمتبق ايضا  

 خيرا   هللا جزاك. .  الغيب بظهر ةدعو عليكم ويكون انا اجيب ام ؟ الشارت

================ 

  Amro بواسطة كتبت مشاركة

 يسير تعالى هللا شاء إن كشفه سيتم الذيو المطروح زغلل وفقا   فيكم هللا بارك األحباب ياخوان

 وعليه 127.62 عند السابق القاع من ةبداي - بالغيب اعلم تعالى وهللا - يسداس شكل في المجنون

 ان لها والمرجح ةالثاني في ناآل وهو تعالى هللا بفضل األولى انهى،  األن موجات 5 في يسير فهو

 إن ةالثالث في أفسيبد فوقها اغلق إن ماأ 129.81 فوق يغلق لم ما 129.05 حول اعلم وهللا يتنته

 حول تعالى هللا شاء إن بأمان السداسية دورته يلينه موجات ثالث بعدها له ويتبقى هللا شاء

 . وتعالى سبحانه هللا إال الغيب يعلم وال هذا 132.18

 إن والمسلمين العرب ةعباقر إليه يصل ان واتمنى اللغز هذا عن الغطاء نكشف وبعدها سويا   سنتابع

 . خيرا   هللا جزاكم. .  تعالى هللا بفضل ومسلمين عرب حقا   اننا ونثبت جميعا   عقولنا لنحرك هللا شاء

 اإلستعجال عدم وارجو صفقات في للدخول وليس فقط ةللمتابع تعالى هللا بفضل قلته ما:  ةملحوظ

 . إتقانها حتى األفكار على الكثير التمرين علينا وجب لذلك,  بشر ألننا وارد فالخطأ

 

=============== 
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   نظر ةوجه بواسطة كتبت مشاركة

 ةحماد االخ بالذكر واخص هنا يشارك من جميع في هللا بارك. .  وبركاته هللا ورحمه عليكم السالم

 احد يذكره لم حيث( البنتاجون)  يالخماس الشكل وهو االشكال من شكل اضيف حبيت عمرو واالخ

 من وهو 360 – 288 - 216 - 144 - 72ي ه وزواياه جان معه تعامل ايضا شكل وهو ةاالخو

 شاء ان لها موضوع فتح وسيتم االسرار من بارقامه لما االطالق على االشكال اهم من ينظر ةوجه

 9=  2+ 7=  72،   9=  كلها ارقامه ان الحظوا بالحلزون وعالقته 144 الرقم وخصوصا هللا

144  =4+4+1  =9 

216  =2+1+6 =9 

288  =8+8+2  =18  =8+1  =9 

 . يتحيات..   انصافها او مضاعفتها سواء ةزمني دورات ارقام ايضا يوه،  9=  3+6+0=  360

   (Amro بواسطة كتبت مشاركةالجواب )

 التي ةالعربي العقول يه هذه الرحمن تبارك هللا شاء ما. .  فيك هللا بارك الحبيب ياخ عليك مسالااا يا

 يحتاج األمر تعقيدا   اكثر لكنها بها ييمش ان للسعر يمكن الحبيب ياخ ةعديد اشكال هناك،  بها نفخر

 الصميم في ندخل بعدها الجميع قبل من ةالسيطر تحت ةاألساسي األشكال تصبح حتى اكثر تمرين إلى

 ولكن ناآل إليه نتطرق لم ولهذا ءالشي بعض ةالمعقد ةالكوني األشكال من المنحرف شبه هللا شاء إن

 . هللا شاء إن ةالسابق اشكال ةالثالث هضم يتم ان بعد

 ةالخاصي نفس لها ايضا   المربع زواياة وبالمناسب

90 = 0  +9  =9  ,180  =0  +8  +1  =9  ,270  =0  +7  +2  =9 

 خيرا   هللا جزاك،   هللا شاء إن لألسرار والة . . الفائد لتعم عليك به هللا فتح بما معنا تشارك ان اتمنى

================ 
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   Amro بواسطة كتبت مشاركة

,  صحيح والعكس الزمن هو السعر ان جان ديلبرت لويليام ةشهير ةمقول في:  للسعر يالزمن المعامل

 ةقم من للسعر يالتربيع رذالج جان يستخدم وكان,  والزمن السعر بين وطيد ارتباط يوجد دائما   وأنه

 . األحيان اغلب في القادم نعكاساإل زمن انه على قاع او

 وجل عز المولى من ةومن وكرم توفيق بعد هللا إلى الفقير العبد من يشخص كإجتهاد ةمحاول فيو

 مواعيد إيجاد في الفكرة هذه استخدام يمكننا فإنه الفوركس لسوق وتطويعها الفكرة هذه لتطوير

 .   شواذ ةقاعد لكل ان إال األحيان اغلب في السعر انعكاس

 ةعمل يأل جان أرقام استخراج طريقة

 قبل جيدا   ةالمشارك هذه قراءة إلى الجميع ادعو لذلك,  فريم كل في السعر استخدام ةطريق على تعرفنا

 استخدامه يف ةطريق فريم لكل ان ذكرها السابق ةالمشارك يف سنجد. .   الحالية المشاركة تكملة

 إلستخراج التقنية هذه سنستخدم ةالطريق بنفس وكذلك له ةالمناسب الزوايا أرقام على للحصول

 . فقط يالتربيع رذالج هي يالزمن المعامل إيجاد في سنستخدمها يالت ةوالمعادلي . . الزمن المعامل

 ارقام اربع اول سنأخذ اننا سنجد ةالساع مثال وليكن معه سنتعامل الذي الفريم نحدد ان بعد بمعنى

 رقمين هو ةللساع التذبذب معامل ألن رقمين بعد العشرية العالمة نضع ثم اليمين ةجه من السعر من

 يالت الشموع عدد هو هذا ويكون الرقم لهذا يالتربيع رذللج ينأت ثم هكذا 00.00 مثال   الرقم حبفيص

 وننللمج يتوضيح مثال سنأخذ اكثر الصورة تتضح يولك. .  هللا شاء إن إنعكاس يحدث بعدها

 ما فنطبق،  12:16 الساعه 150.68 عند ةقم المجنون احدث 4/1/2010 تاريخ يفف. .  والباوند

 5068 وهم ارقام اربع اول نأخذ ثم 15068 ليصبح ةالعشري العالمة من السعر سنجرد،  سبق

=  فيكون الرقم لهذا يالتربيع رذبالج ينات ثم 50.68 الرقم فيصبح رقمين بعد ةالعشري العالمة ونضع

 بالفعل حدث ما وهذا للسعر انعكاس هناك سيكون شموع 7 بعد ان ييعن وهذا التقريب بعد 7.1189

 . ( جميعا   الشارت مراجعة نستطيع) . .  هلل والحمد

 بتجريد سنقوم 1.6240 السعر وكان بالضبط التاريخ نفس يف كانت ةالقم نفس دوالر الباوند كذلك

 رذبالج يفنأت،  62.40 الرقم فيصبح رقمين اول بعد العالمة وضع مث ارقام اربع اول واخذ الرقم
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 تقدير اقصى على 8 او شموع 7 بعد انه ييعن وهذا التقريب بعد 7.8993=  فيكون له يالتربيع

 .  الحمد وهلل بالفعل حدث ما وهذا,  انعكاس هناك سيكون

 رذالج من ينتج الذي العدد مضاعفات استخدام يمكننا انهي : وه لها األنتباه ارجو ةمهم ةنقط هناك

 قاع مقابلها يحدث لم او كسرها يتم لم القمة هذه دامت ما انعكاس مواعيد لتحديد ايضا   يالتربيع

% 90 ال يتعدى نجاحها ةنسب انعكاس مواعيد استنباط يمكننا ةالطريق بهذه هكذا استخدامه يمكننا

 هذا في ادوات اربع اكملنا نكون هكذا،  فيكم هللا بارك جميعا   األحباب ياخوان. .  تعالى هللا بفضل

 ي ( .الزمن المعامل - جان أرقام - واالتجاهات األرقام جدول - مؤشرالخطوط: )  وهم الموضوع

 قراءة ارجوكم لذلك،  هللا شاء إن قوية وخروج دخول اماكن تحديد تعالى هللا بفضل نستطيع بهم

 ةامهال ةالمهم المشاركات التوقيع في وستجدون اإلستفسارات طرح ثم ومن والتطبيق بالكامل الشرح

 . افعل ما يعلم وحده فاهلل هباء   يضيع المجهود ان اشعر ال ان واتمنى هللا شاء إن بالكامل للشرح

 إن لنبدأ األدوات هذه طريق عن تكون كيف التحليل خطة هللا شاء إن سنضع ةالقادم ةالمشارك في

 .  هللا شاء إن النجاح مشوار بعدها نبدأ اسابيع 3 هللا بفضل تستمر تدريب رحلة هللا شاء

 . خيرا   هللا جزاكم

================ 

   Amro بواسطة كتبت مشاركة

  هللا رسول على والسالم والصالة هلل الحمد. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 ةمهم مقدمةة . . عمل يأل جان أرقام استخراج طريقة

 ادق بتعبير او دائرية ةحرك في تسير ةالعمل ةحرك ان بمعنى,  السعر زوايا على الطريقة فكرة تعتمد

 سواء انه واحد الزوايا مفهوم فإن التعبيرين وبكال(  يالبيضاو الشكل)  الناقص القطع كحركة

 كنصف ةدرج 180 و ةكامل كدورة ةدرج 360 في تتم الدوران ةحرك فإن الناقص القطع او يالدائر

 بين ةالعالق نعرف ان بد ال لكن,  الفريمات جميع على ةالكامل الدورة تقسيم يمكننا فإنه وعليه دورة

 مدار على ياليوم فريم. .   جيدا   األمر لنتفهم لنا ارتكاز محور ياليوم فريم سنأخذ. .  الفريمات هذه
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 لو إذاة النقط هذه من جيدا وننتبه(  يثوان 4و دقيقة 56و ةساع 23- الصحيح)  ةساع 24 به اليوم

 لكل ةدرج 15 الناتج يكون ةساع 24 ال على 360 ال بتقسيم إذا ةساع 24 فهو بالتقريب هنا تعاملنا

 عند فإن هذا ومن 360 إلى وهكذا . . 60 - 45 - 30- 15 كزوايا يكالتال العد سابدأ إذاة ساع

 . وهكذا 30 ةالزاوي عند نكون الثانية ةالساع وعند 15 ةالزاوي عند نكون ةالواحد ةالساع

 هذه وبتقسيم,  ساعات االربع من شموع 6 به اليوم أن سنجد ساعات األربع فريم إلى ذهبنا وإذا

 ةساع كل ألن يطبيع ناتج وهو)  ساعات اربع لكل 60 الناتج يكون ةدرج 360 ال على ةالمجموع

 وهكذا 360 إلى وهكذا.... 180 - 120 - 60 يكالتال ساعات األربع لفريم العد سأبدأ إذا ( ةدرج 15

 النص لفريم ان سنجد ةالطريق وبنفسة ، الساع لفريم 15 ورقم ساعات األربع لفريم 60 رقم لدينا

 نكون هنا 0.25 ةالدقيق وفريم 1.25 دقائق الخمس وفريم 3.75 ةساع الربع وفريم 7.5 رقم ةساع

 بنفس الموضوع نقيس ان يصح فالة الكبير الفريمات دور يويأت ةالبسيط الفريمات من انتهينا قد

 ؟ لماذاي . . والشهر ياألسبوع على ةالقيم

 اليوم دورة يه لنا ةاألساسي الدورة فإن وعليه لنا ارتكاز محور كفريم ياليوم الفريم أخذنا ألننا

 فريم أماة الدقيق إلى ساعات األربع من بداية ةالصغير للفريمات اخرى دورات 6 منها ويندرج

 ؟ الحل هو ما إذاة  .. الخاص دوراتهم فلهم يالشهر وفريم ياألسبوع

 ي :كالتال تعالى هللا بإذن

 اصغر هو لما بالقياس قمنا وعندما,  ياليوم الفريم هو لدينا رتكازاإل محور ان األمر اول في اتفقنا

 فريم فإن وعليه منه اكبر هو ما نقيس عندما سيختلف الوضع ولكن.  ةبالساع القياس كان منه

 كانت فإذا السنوية الدورة من جزء تعتبر التيو الخاصة دورته له كالهما يوالشهر ياألسبوع

 360 تهورد ياليوم أن وكماة درج 360 في تسير يدائر إطار ضمن دورة يال األساسية ةالقاعد

 360 أيضا   السنوية الدورة فإن الدقيقة إلى الخ .. ةوالساع ساعات األربع دورة منها ويندرج,  درجة

 للخطوات وطبقاة ، بالساع وليس باليوم القياس ولكن يوالشهر ياألسبوع تحتها ويندرج,  درجة

 ولتجميع( ,  اسبوع 52.1428571 وتحديدا  )  اسبوع 52 بها السنة فإن الدورة تقسيم في ةالسابق

 6.92307=  52/  360 إذا،  شهر 12 بها ةالسن وايضا   سنوات 7 كل اسبوع ةإضاف يمكننا الكسور
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=  12/  360 و السنوية الدورة من درجة 6.92307=  اسبوع كل ان اي,  يلالسبوع الرقم وهذا

 التحليل ضمن البروج دائرة هذه وتسمى)  درجة 30=  شهر كل ان يا يللشهر الرقم وهذا 30

 . ( يالفلك

 للدورة ةالدرج قيمة ان حيث السنوية والدورة اليومية الدورة بين الفرق هيو ةمهم ةنقط تبقى

 قيمة تختلفي الشهرو ياألسبوع الفريم فإن وعليه السنوية للدورة ةالدرج قيمة عن تختلف اليومية

 366 و ةالبسيط ةللسن 365 بها السنة ان نعرف فكلنا،  منه اقل هو وما ياليوم عن لهما ةالدرج

 . ( األن نستخدمه لن ولكننا ةالدق في ةشديد ةاهمي له األمر وهذا)  الكبيسة ةللسن

 العدد كان فإن 4 على ةالسن رقم قسمة يتم ةالبسيط ةالسن من ةالكبيس ةالسن ةلمعرف:  ةملحوظ

 ة .بسيط تكون كسور به كان وإذا كبيسة ةالسن تكون صحيح

 مدار على ياليوم فريم دورة حساب اردنا إذا،  تقريبا يومية دورة 365 بها ةالسنوي الدورة إذا

 مدار وعلى اسبوع خالل تتم يالت الدرجات مجموع وهذا 2520=  7*  360ي : كالتال فتكون اسبوع

 :  فريم كل أرقام على بالتقسيم إذا   131400=  365*  360ي كالتال فتكون السنة

 364=  6.92307/  2520=  ياألسبوع

 4380=  30/  131400= يالشهر

 يكالتال فريم لكل رقم لدينا ينتج سبق ما لكل وتلخيصا  

 السنوية الدورة بمقياس 4380 أو 131400 الشهرى

 السنوية الدورة بمقياس 364 أو 2520 ياألسبوع

 الخمس،  3.75 ةساع الربع،  7.5 ةساع النص،  15 ةالساع،  60 ساعات األربع،  360 ياليوم

 . 0.25 الدقيقة،  1.25 دقائق

 الشرح ويتبع. .  هللا بفضل المتابعين ةاإلخو جميع من استيعابها يتم ان اتمنى للشرح مقدمة هذه

 . خيرا   هللا جزاكم. .  امركم تحت سؤال ايو. .  هللا شاء إن الحقا  
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 جان أرقام استخراج ةقطري لشرح يالثان الجزء

 ؟ فريم لكل السعر مع التعامل كيفيةي وه ةاألهمي يف ةغاي ةنقط إلى ناآل ينأت

 الدورة هما اساسيتين دورتين وجود من من بالرغم انه جميعا نعلم ان يجب السؤال هذا على لإلجابة

 يالدائر اإلطار في وجميعها به الخاصة هدورت له الفريمات من فريم كل فإن السنوية والدورة اليومية

 خرآل واحد من لفتستخ فريم كل على السعر مع التعامل ةطريق فإن لذلك ( درجة 360 يا)  ايضا  

 يزمن معامل توحيد من بد ال السعر مع التعامل في الفريمات لجميع موحد نظام مع التعامل ولسهولة

 المبدأ هذا خالل ومن السعر زوايا إلستخراج والزمن السعر بين الدائرية العالقة إليجاد وذلك واحد

 : إذا الدقيقة وهو الفريمات جميع على به للقياس يالزمن المعامل سنوحد

 فريم،  دقيقة 15=  ةساع الربع فريم،  دقائق 5=  دقائق الخمس فريمة ، دقيق 1=  ةالدقيق فريم

 فريم،  دقيقة 240=  ساعات األربع فريم،  دقيقة 60=  ةالساع فريم،  دقيقة 30=  ةساع فالنص

،  دقيقة 43200=  يالشهر فريم،  دقيقة 10080=  ياألسبوع فريم،  دقيقة 1440=  ياليوم

 . 4 الرقم وهو دائما ثابت ناتج وجود سنجد الفريم رقم على فريم كل في الدقائق عدد وبقسمة

1  /0.25  =4  (4 ) 

5  /1.25  =4  (20 ) 

15  /3.75  =4  (60 ) 

30  /7.5  =4  (120 ) 

60  /15  =4 (240 ) 

240  /60  =4  (960 ) 

1440  /360  =4  (5760 ) 

10080  /2520  =4  (40320 ) 
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43200/ 10800 =4  (172800 ) 

 القمر دورة تمثل هيو دقائق األربع دورة يوه ةموجود زمنية دورة اصغر رقم هو يعتبر الرقم وهذا

 . دقائق اربع كل ةواحد ةدرج برج كل في القمر يسير حيث البروج دائرة على

 في لدينا. .  األسعار إلى ناآل ينأتي ، األساس يالزمن المعامل(  4)  الرقم هذا على نطلق ودعونا

 اربع بعدها تحمل عشرية عالمة ذات عمالت:  األسعار ةطريق من فقط نوعان العمالت أسعار ةقائم

 ةعشري عالمة ذات عمالت ( الين أزواج عدا ما ةاألساسي للعمالت وهذه)  واحد رقم وقبلها أرقام

 عن نتحدث اننا اإلعتبار على ( الين ألزواج وهذه)  رقمين او أرقام ثالثة وقبلها رقمين بعدها تحمل

 لألخر احدهما تطويع من بد فال لذلك,  والزمن السعر بين عالقة نوجد أن هنا نريد نحن فقط العمالت

 المعامل سنستخدم األسعار إلختالف نظرا   وهنا األخر على وندخلها احدهما خواص نستخدم أو, 

 على تجرى ان بد ال السعر على حسابية ةعملي يأ إجراء عند بمعنى،  السعر في ياألساس يالزمن

 ؟ ةالحسابي العمليات إلجراء تصلح ارقام اربع يا اختيار في الفكرة ولكن,  أرقام اربع

 :  عليها للشرح أمثلة سنأخذ مبسط الشرح يكون ولكى

 إلى الدقيقة من الفريمات جميع على تكون القاع وهذا 118.79 عند قاع كون ين الباوند أن ذكرنا إذا

 ةالعشري العالمة من الرقم سنجرد اوال  :  اإلجابة ؟ فريم كل في الرقم هذا مع اتعامل فكيفي الشهر

 ومدى فريم كل ةحرك ةمعرف هو يهمنا ما كل األن 11879 فيصبح أرقام ثالثة بعد انها ونتذكر تماما  

 الفريم زاوية إلى باإلضافة األرقام يف للفريم الزمنية المدة خالل في ةالحرك هذه تحدثه الذي التغيير

 : يبالتال فنعرفهم الفريم وزاوية التغيير حركة على نتعرف يولك

 للفريم يالزمن اإلطار في السعر في اكثر أو رقم يتأثر خاللها من يالت الحركة يه:  التغيير حركة

 ؟ ةالحرك بهذه تأثرا   األكثر األرقام يه ما الدقيقة مدار على نرى ةالدقيق فريم,  المثال سبيل فعلى

 كان إذا بمعنى,  مثال كاألخبار ةشاذ اوقات يف ةشاذ حاالت بإستثناء غالبا   األول الرقم انه سنجد

 يتأثر وقد تاثرا   األكثر الخانة يه 9 الرقم خانة ان فسنجد 118,79 عند سابقا   أخذناه كما مثال السعر

 يوالثان األول الرقم سنجد دقائق الخمس فريم يوفة ، شاذ حاالت فيو ةقليل ةبدرج لكن يالثان الرقم

 يوفي الثان الرقم سنأخذ إذا,  يالثان إلى األول الرقم سنجد ةساع الربع فريم يوفي الثان سنأخذ إذا, 
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 سيبدا ةالساع فريم يوفي الثان الرقم وسناخذ,  يوالثان األول الرقم ايضا   سنجد ةساع النصف فريم

 األربع فريم يوف ايضا   يالثان الرقم على سنظل إذا ملحوظة غير ةبدرج ولكن الثالث الرقم تاثر ظهور

 هذا على ةالثالث الخانة او الثالث للرقم سننتقل إذا اكبر ةبنسب الثالث الرقم تغيير تأكيد يبدأ ساعات

 ةوشاذ نادرة حاالت في الرابع الرقم ظهور بداية مع الثالث الرقم سناخذ ياليوم فريم يوف الفريم

 . الثالث الرقم سنعتمد لذلك ايضا  

 الفريم يوف الرابع الرقم في ملحوظ غير التغيير حيث الثالث الرقم عند الزلنا ياألسبوع فريم فيو

 تقرير عمل يمكنا سبق مما إذا ملحوظ بشكل التغيير ظهور سيبدأ حيث الرابع للرقم سننتقل يالشهر

 النصف،  2=  ةساع الربع،  2= دقائق الخمس،  1=  ةالدقيق:  فريم لكل تأثرا   األكثر للخانات يرقم

 . 4=  يالشهر،  3=  ياألسبوع،  3=  ياليوم،  3=  ساعات األربع،  2=  ةالساع،  2=  ةساع

 ي :كالتال ةالمختلف الفريمات على الرقم استخدام فسيتم المثال في السابق الرقم على هذا وبتطبيق

 األربع،  18.79=  ةالساع,  ةساع النصف,  ةساع والربع,  دقائق الخمس،  187.9=  دقيقةال

 من اكبر دورة إلى سننتقل يوالشهر ياألسبوع للفريم ةوبالنسب،  1.879=  يواليوم,  ساعات

 المستخدم الرقم ليكون اليمين من رقم وإزالة الناقص الرقم ةإضاف ذلك يويستدع,  ةاليومي الدورة

 ي:يل كما الرقم مع ياالسبوع على فنتعامل,  الحسبان في وفذالمح 9 الرقم يكون أن على 1187 هو

 من حسابها يتم التي الزاوية هي:  الفريم زاوية أما،  1.187=  يوالشهر،  11.87=  ياألسبوع

 تحرك زاوية ان وبما،  درجة 360ـال على ةالدقيق تحرك زاوية في الفريم دقائق عدد ضرب خالل

 زاوية إذاة ، كامل ةبدرج قئدقا اربع كل يثح(  0.25)  ةدرج ربع ييساو ةدرج 360ال على ةالدقيق

,  الفريمات كل وهكذا،  1.25=  5*  0.25=  دقائق الخمس فريم وزاوية،  0.25 = الدقيقة فريم

 ةالمعادل إلى ننتقل ناآل،  نفسه الفريم زاوية هو السابق في له تطرقنا الذي الفريم رقم ان وسنجد

 ة .ينمع ةلزاوي تبعا   السعر نحدد اساسها على يالت

 ي :تاآل تقول ةالمعادل

 ةحال في)  الناتج بتربيع نقوم ثم ومن الزاوية داللة رقم+  للسعر يالتربيع رذالج=  ةالزاوي سعر

 . ( قاع عند الدراسة
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 حالة في)  الناتج بتربيع نقوم ثم ومن الزاوية داللة رقم - للسعر يالتربيع رذالج=  الزاوية سعر

 .  ( قمة من الدراسة

 ؟ الزاوية داللة رقم ماهو إذا

 ىهنتمبو،  معها نتعامل ان يجب التي ياواالز يه ما نعرف ان البد الداللة رقم على نتعرف ان قبل

 لذلك(  المثلث - المربع - الدائرة)  هم الهندسية األشكال من انواع ةبثالث يهتم كان جان فإن ةالبساط

 إذا 120 الناتج سيكون،  المثلث اضالع يوه 3 على ةالكامل الدورة تمثل هيو 360ال بتقسيم سنقوم

 نقوم ثم،  ( 240 - 120)  360 ـل نصل حتى تهااومضاعف 120 ةالزاوي من سنبدأ يالثالث للعد

 مضاعفتها ثم 90 من العد أدسنب إذا,  90 الناتج فيكون المربع اضالع وهو 4 على 360 ـل بتقسيم

 وهو الهيكسوجين شكل يستخدم كان جان حيث اخر تقسيم ندخل ان يمكننا،  (270 - 180 - 90)

 ثم 60 من أسنبد إذا،  60 الرقم لدينا فينتج 6 على 360 ال بتقسيم فنقوم,  يالسداس الشكل

 . ( 300 - 240 - 180 - 120 - 60)  مضاعفتها

 ومضاعفاته 45 الرقم لدينا سينتج أالمبد نفس وبتطبيق 8 رقم جان لدى ايضا   ةالمهم األرقام من

 ةالقسم تم التي لألرقام حصر نعمل دعونا إذا،  ( 315 - 270 - 225 - 180 - 135 - 90 - 45)

 180 سنجدها حالة من اكثر في كررتت التي الزوايا نوجد دعونا ثم ( 8 - 6 - 4 - 3)  سنجدها عليها

 . المراحل جميع في

  6,  3 على القسمة حالة في 240 - 120

 8 - 4 على القسمة حالة في 270 - 90

 ي :كالتال نجدها معها سنتعامل التي للزوايا حصر بعمل إذا

 (45 - 60 - 90 - 120 - 135 - 180 - 225 - 240 - 270 - 300- 315 - 360 ) 

 ـال على ةالزاوي هذه تحرك ةنسب لنعرف 360 على ةالزاوي نقسم ان البد ةللزاوي ةالدالل رقم وإليجاد

 : أن فنجد,  360
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 0.125=  360/  45=  45 الزاوية

 0.16666666666666666666666666666667=  360/  60=  60 الزاوية

 0.25=  360/  90=  90 الزاوية

 0.33333333333333333333333333333333=  360/  120=  120 الزاوية

 0.375=  360/  135=  135 الزاوية

 0.5=  360/  180=  180 الزاوية

 0.625=  360/  225=  225 الزاوية

 0.66666666666666666666666666666667=  360/  240=  240 الزاوية

 0.75=  360/  270=  270 الزاوية

 0.83333333333333333333333333333333=  360/  300=  300 الزاوية

 0.875=  360/  315=  315 الزاوية

 1=  360 الزاوية

 ي :تاآل ينتج السابق القاع من ةزاوي كل سعر إليجاد ةكامل ةالمعادل بتطبيق إذا

 121.53= الناتج تربيع,  الزاوية داللة رقم+  118.79 جذر=  45 الزاوية

 122.45=  الناتج تربيع,  الزاوية داللة رقم+  118.79 جذر=  60 الزاوية

 124.30=  الناتج تربيع,  الزاوية داللة رقم+  118.79 جذر=  90 الزاوية

 الخ...........
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 ةاإلجاب وارجو للتفكير سؤال المتابعين كل إلى نواآل،  جميعها الزوايا اسعار على نحصل حتى وهكذا

 كما اشكال ثالثة لدينا ايضا   ؟ ةحد على فريم كل زوايا اسعار إيجاد في سبق ما نستخدم كيف:  عليه

 مربع هيو جان يستخدمها كان جداول ثالث ايضا   وهناك،  والدائرة والمربع المثلث وهم سابقا قلنا

 ي :األت سنجد بالجداول األشكال يربط ءشي إيجاد حاولنا فإذاي والدائر والهيكسوجين ةالتسع

 تقسيم يمكن حيث المثلث مع تماما   يتماشى والهيكسوجين،  الدائرة مع تماما   يتماشى يالدائر الشكل

 ةالحقيق يوف المربع مع تماما   يتماشى ةالتسع مربعة ، السهول منتهىب مثلثات إلى الهيكسوجين

 العالمين رب يهدان ان إلى الجداول وهذه شكالاال هذه جان يستخدم كان لماذا كثيرا   افكر اخذت

 ةاألخو من اتمنى الحل اذكر ان وقبل هللا شاء إن بديل له انه اعتقد ال حل إلى وتعالى سبحانه

 وهذه تحديدا األشكال هذه يستخدم جان كان لماذا السؤال لهذا حل وإيجاد التفكير ةمحاول المتابعين

 ؟ منها واحدا   كل يستخدم كان ومتى تحديدا   الجداول

 . هللا شاء إن المتابعين لكل ةاإلفاد تقدم المعلومات تكون ان وارجوا الشرح من يالثان الجزء هذا

 ةتكمل لنا يتسنى حتى ةواألسئل األفكار وطرح التطبيق األحباب ياخوان منكم ارجوا:  للجميع ةهمس

 . خيرا   هللا جزاكم. .  فات ما استيعاب تم انه جميعا نتأكد ان قبل اخر بطرح اقوم فلن,  الشرح

================== 

 مازن ابوبواسطة  كتبت مشاركة

 يبالتال فنعرفهم الفريم وزاوية التغيير حركة على نتعرف يولك. .  عمرو استاذ مشاركة من ءزج ذاه

،  للفريم يالزمن اإلطار في السعر يف اكثر أو رقم يتأثر خاللها من التي الحركة يه:  التغيير حركة

  ؟ ةالحرك بهذه تأثرا   األكثر األرقام يه ما الدقيقة مدار على نرى ةالدقيق فريم,  المثال سبيل فعلى

 كان إذا بمعنى,  مثال كاألخبار ةشاذ اوقات يف ةشاذ حاالت بإستثناء غالبا   األول الرقم انه سنجد

 يتأثر وقد تاثرا   األكثر الخانة يه 9 الرقم خانة ان فسنجد 118,79 عند سابقا   أخذناه كما مثال السعر

,  والثانى األول الرقم سنجد دقائق الخمس فريم يوفة شاذ حاالت يوف ةقليل ةبدرج لكن يالثان الرقم

 فيوي الثان الرقم سنأخذ إذا,  يالثان إلى األول الرقم سنجد ةساع الربع فريم يوفي الثان سنأخذ إذا
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 سيبدا ةالساع فريم يوفي الثان الرقم وسناخذ,  يوالثان األول الرقم ايضا   سنجد ةساع النصف فريم

 األربع فريم يوف ايضا   يالثان الرقم على سنظل إذا ملحوظة غير ةبدرج ولكن الثالث الرقم تاثر ظهور

 هذا على ةالثالث الخانة او الثالث للرقم سننتقل إذا اكبر ةبنسب الثالث الرقم تغيير تأكيد يبدأ ساعات

 ةوشاذ نادرة حاالت في الرابع الرقم ظهور بداية مع الثالث الرقم سناخذ ياليوم فريم يوف الفريم

 ملحوظ غير التغيير حيث الثالث الرقم عند الزلنا ياألسبوع فريم يوف الثالث الرقم سنعتمد لذلك ايضا  

 إذا ملحوظ بشكل التغيير ظهور سيبدأ حيث الرابع للرقم سننتقل يالشهر الفريم فيو الرابع الرقم في

 . فريم لكل تأثرا   األكثر للخانات يرقم تقرير عمل ناييمك سبق مما

================ 

 Amro بواسطة كتبت مشاركة

 من المشاركات بعض نقله على مازن ابو األخ اشكر. .  جميعا   فيكم هللا بارك األحباب ياخوان

 للزوايا الدالالت ارقام وهو موحد ءشي في ناآل التركيز الجميع من واتمنى الصيد تعلم موضوع

 ة : التسع لمربع طبقا كالتالى

 ةالدالل رقم=  الزاوية

    45  =0.25 

    60  =0.333333333 

    90  =0.5 

    120  =0.6666667 

    135  =0.75 

    180  =1 

    225  =1.25 
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    240  =1.3333333 

    270  =1.5 

    300  =1.6666667 

    315  =1.75 

    360  =2 

 يأل للتطرق ناآل يداع وال،  180 على الزاوية ةبقسم نقوم ةزاوي يأل ةدالل رقم يا ةولمعرف

 يف ما اهم اإلتقان ان اوتذكرو،  تعالى هللا بفضل غامض ءشي اي بعد فيما وسنوضح اخر اسلوب

 . خيرا   هللا جزاكم. .  التركيز التركيز التركيز. .  هللا شاء إن الموضوع

================ 

 يقلب اعماق من واشكر. .  الموضوع في بسيطة فكرة ولو طرح من لكل جدا شاكر الكرام ياخوان

 كدأؤو وتتعمق تفكر يلك العقول في االنوار اضاءة هومحاولت الرائعة االضافات ههذ على عمرو ياخ

 يوتدريج وبسيط سهل عمل منهج يلد كان ياخوان بالفعل. .  شخصيا همن استفدت كتب حرف كل ان

 كل وجعل الطعم رمى عمرو اخونا بقى. .  خير هيجازي وهللا وتفرع الموضوع تشعب بعدما ولكن

 افادة هو والغرض يصل ان يحاول وكل ويتخيل ليفكر هبمفرد منعطف ويأخذ ويهيم يسرح شخص

 للتفكير ساحة عن عبارة الموضوع اصبح فاالن،  خير الجميع هللا جزا شخصية افادة وليست هاخوان

 كل ايضا وادعو التوقف وعدم للمواصلة ياخوان ادعوكم لذا شخصيا ياسعدن ما وهذا يعال بصوت

 يمكننا كاملة الصورة تكتمل وبعدما الجماعة مع هللا فيد الينا ينضم ان الزمنية بالطرق يتعامل من

 نعمل ان هاطلب يالذ كل هذا ارجوكم ياخوان ولكن يريد لمن للدراسة كمرجع هوجعل الموضوع ترتيب

 ه .بمفرد كال وليس ورك كتيم

 لذلك بعد يكتمل ولم للدراسة اخر مثال عمرو اخونا وطرح هنكمل ولم للدراسة مثاال طرحنا لقد

 ان ذلك قبل ذكرت الحاضر الوقت في األقل على غيرهم في نتفرع وال المثالين هذين نمسك ارجوكم
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 األقل على يصل ان قبل جديدة هابطة دورة يف يبدأ ان هيمكن وال الصاعدة هدورت في دوالر اليورو

 . العام التصور هو هذا صعودا يالدايل فريم على 180 زاوية الى

 دورة اي يوف هو اين الزوج موقف ندرس ان اوال يجب. .  المجنون عن عمرو اخونا مثال الى ينأت

 وقولنا هنقاط بكل نلم يلك الزوج بداية لنقطة تاريخية بيانات يلزمنا هان ذلك قبل وذكرت حاليا يسير

. .  عندها من الدراسة لنبدأ متوافقة وقيعان قمم اقرب نحدد لذلكه الي الوصول صعب االمر هذا ان

 . المستعان وهللا. .  قليل بعد اليكم يوات الشارتات احضر ياسمحول

================ 

-7-13 يوم 147.20 نقطة عند يحقيق قاع لدينا هللا باذن هبدراست سنقوم يالذ المجنون مثال هذا

 القمة عند تماما متوافقة سنجدها صعود 360 واحدة دورة الكمال المتوقعة القمة نحسب،  2009

 الزوج بدأ والكمال بالتمام القمة تكونت بعدما 163.06 النقطة عند 2009-8-7 يوم تكونتي الت

 360 الزاوية الى بالفعل وهبط،  360 الزاوية بحساب ونقوم جديدة هابطة دورة عن ليبحث بالهبوط

 ليبدأ الزوج يصعد وان البد الثانية الدورة نهاية في انظروا. .  جديدة هابطة دورة في وبدأ كسرها ثم

 الدورات كعادة نهايتها الى الدورة اكمال يستطع لم هولكن 315 زاوية الى وصل وبالفعلة صاعد دورة

 الى هان للمجنون العام التصور اصبح. .  فعل ماذا لنرى جديدة هابطة دورة بدأ عندها ومن الصاعدة

 . المستقبلية والسلع االسهم سوق مع جان هيفعل كان ما وهذا 116.90

 االحيان؟ بعض في يخسر جان كان لماذا سؤال

 الدورة الى مباشرة الزوج يهبط ان المفروض من هان الماضية الصورة في تشاهدون كما يه االجابة

 ال حاليا المتكون القاع من صغيرة صاعدة دورات عدة بعمل الزوج يقوم كثيرة احيان في ولكن الثانية

 مايفسر وهذا صغيرة وقيعان صغيرة قمم لب درجة 360 الى تصل ان االحوال من حال يبا يمكن

 هابطة دورة في نحن حاليا ياخوان يا اذا يقو صعود او يقو هبوط كل بعد يحدث يالذ التذبذب

 حاليا يتصور هذا االقل الفريمات على وهابطة صاعدة دورات عدة يسبقها سوف ولكن للمجنون

 هوتصورات هفكرت باكمال مشكورا يتفضل عمرو اخونا وندعو. .  واعلم اعلى تعالى وهللا الزوج لهذا

 . الموضوع عن هابعاد تحاولوا اال وارجوكم جميعا نستفاد لكى الصغيرة الفريمات على
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============== 

   m10000 بواسطة كتبت مشاركة

 .   360, 270, 180, 90 هي يالرئيس العبور زوايا اعلم هللا و أعتقد

 .  315, 225, 135,  45 هي المائل العبور و

 وتمثل للمربع االركان تشكل يالت الزاوية هي الرئيسية العبور زوايا التسعة مربع على وتوضيحها

 ياواالز هوهذ االحمر باللون يالت يه المائل العبور وزوايا االصفر باللون موضحة هيو)+(  حرف

 . اتقنها لمن بمفردها استراتيجية يوه بالفعل للسعر بذج مغناطيس عن عبارة

============= 

  Amro بواسطة كتبت مشاركة

ة بالبرك ةالمبارك ةالورش هذه يمأل ان وتعالى سبحانه هللا ادعو. .  فيكم هللا بارك األحباب ياخوان

 . الراحمين ارحم يا آمين...  للشياطين األبواب تفتح التي والمشاركات ومداخله الشيطان عنها ويبعد

 شاء إن وجوده من جميعا   وإياكم هللا اعاذنا الشيطان ابواب يفتح كالم في اخوض لن األحباب ياخوان

 وسأصيغ,  يل أذنتم إذا ولكمأ وانا للجميع ةنصيح تقديم من ينفس املك ان استطيع لن لكن هللا

 ياهتمام في سببا كان يقلب على عزيز شخص من ثم تعالى هللا فضل من اكتسبتها ةخبر في ةالنصيح

 . الخير كل هللا فجزاه تعالى هللا لوجه اياها ييعلمن ان يعل عرض عندما جان بأساليب اكثر

 بفضل اسير وانا الطريق على ييضعن دائما   كان ولكن نهائيا   الشخص هذا من ةواحد ةمعلوم اتلقى لم

 . هلل والحمد وهكذا اخرى ةخطو في الطريق على ييضعن ةالخطو من هيانت ان وبعد وحده هللا من

 من% 90و,  يبنفس اكتشفتها إذا إال ييأت لن ةمعين ةطريق وإتقان التعلم ان الموقف في الشاهد

 ولم ةمباشر تلقينها تم ألنه وهجرها المتابعين قبل من إنقالب بها يحدث المنتدى في اإلستراتيجيات

 يتمش انها ذكرت امس طرحتها التي ةالفكر طرحت وعندما اإلكتشاف مبدأ من الجميع معها يتعامل

 عن نهائيا   تحيد وال ورعاه وحفظه هفي هللا بارك ةحماد الحبيب ياخ هدف مع يمتواز خط في
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 واقوم يآت ان يصح فال,  المواضيع في التشتيت بعدم اناشد دائما   هلل والحمدة . . الورش هذه ةمنهجي

 ولكن جميعنا اقول وال,  واإلكتشاف والبحث التعب عدم على تعودنا اننا ةالفكر ولكن بالتشتيت انا

 اول وعند واجربها صاحبها من ةالمعلوم انتظر ان هنا جدا جدا جدا السائد المبدأ واصبح,  ةاألغلبي

 هلل والحمد ةتام ةقناع يلد تولدت لكن دواليك وهكذا غيرها عن وابحث اتركها هللا قدر ال لها فشل

 اتركه ان استطيع وال يذهن في ويثبت يرسخ يبنفس اكتشفه يالذ ءالشي ان العمالق السوق هذا من

 التعلم يكون هللا إلى جدا ةالفقير ينظر وجهه من هكذا فيه اطور واظل فيه يهدف إلى اصل حتى

 . هلل والحمد يهدف كان هو هذا ياخوان

 انها على معها والتعامل ةالحقيقي والقيعان للقمم الزوايا إيجاد على ةقائم ةحماد الحبيب يأخ ةفكر

 يف يسير السعر ان على تعتمد يوفكرتة الصغير إلى ةالكبير الفريمات من وتتبعها,  ومقاومات دعوم

 . البعض لبعضهما مكملتين الحمد وهلل فهما..   الزوايا هذه على ةطبيعي ةمعين اشكال

 - جدا جدا جيد شيئ وهذا - ةبالبساط فيه اتسم وقت في الموضوع على تطاولت اننى يبدو لكن

 ووصلت فكرت عقول هناك ألن ناآل حتى تعقيد يا ارى لم يانن إلى التعقيد من ءشي فيه واقحمت

 وهلل ةكامل ةالفكر إلى وصل(  m10000)  الحبيب األخ هناك بل هلل والحمد ةالفكر من%  90 إلى

 ام ةمعقد ةالفكر كانت إن في شخصيا   رأيه اسمع ان واتمنى الطرح يف يهدف كان هو وهذا,  الحمد

 ةبسيط

 يكمل حتى ةالفكر بهذه يوسأكتف لألمور تعقيد من يمن حدث ما عن اعتذر األحباب ياخوان عموما

 يف السير هللا شاء إن ونبدأ ةموحد ةنقط في ينلتق حتى هدفه إلى للوصول طريقه ةحماد الحبيب األخ

 من او احد من ءشي ينفس يف او غاضب يانن إطالقا   ييعن ال وهذاة . . موحد ةبفكر واحد إتجاه

 . هلل والحمد تماما   العكس على..   الموضوع

 فتحت اكون ال وحتىة البسيط مسيرته على واخرب عليه واتطفل مكان في اتواجد ان اود ال ولكن

 يديكم بين واتركها ةالتالي ةالمشارك في ناآل تعالى هللا بفضل ةكامل ةالفكر سأتناول وتركته بابا  

 يأل معكم بالطبع متواجد وسأظل ةالشاذ حاالتها إكتشاف ةومحاول الدقيق تيست والباك للتجريب

,  الموضوع عن الخارج الكثير للكالم يداع ال األحباب ياخوان ارجوكم ولكن. .  هللا شاء إن استفسار

 على بالرد اقوم ولن تماما   الموضوع ةفكر إطار خارج يل ةمشارك اخر يه ةالمشارك هذه وستكون
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 حول استفسارات يا لطرح ةمعين مواعيد سأحدد بل اخرى ةمر هنا ةخارجي نقاشات في شخص يا

 هللا شاء إن الموضوع في وسأتواجد هللا شاء إن الموضوع ةبساط ةاألخو على نخرب ال حتى ةالفكر

 استفسار اي لديه ممن ورجاء ةالمكرم ةمك بتوقيت مساء   ةالعاشر إلى ةالتاسع ةالساع بين

 حتى فكرته إلكمال ةحماد الحبيب يألخ المجال واترك الموعد هذا إلى به يحتفظ ةالفكر بخصوص

 .  هللا شاء إن حديث حدث لكل وبعدها هللا شاء إن خير على منه يينته

 عضو لكل اإلعتذار وايضا  ,  الموضوع تشعب في يسبب عن له باإلعتذار اتوجه ان بالطبع انسى وال

 يالت ةالمشارك واضع هللا شاء إن الوقت من قليل.  .  خيرا   هللا وجزاكم افكاره في تشتيت له سببت

 . برمتها يفكرت توضح

 يعمل من لكل دعوة وجهت ان وسبق انت موضوعك هو الموضوع هذا. .  فيك هللا بارك عمرو ياخ

 تفضلت وما الجوانب كافة من ومكتملة المعالم واضحة بصورة لنخرج الينا ينضم ان الزمنية بالطرق

 بدراسة طالبونا الذين لالخوة استجبت كنت لو انا بالعكس تشتيت وال تعقيد هفي ليس انت هوطرحت

 مما تعقيدا اكثر بشكل ساضعها كنت كاملة بدقة الزاويا وتحديد يالسعر البعد هضم قبل يالزمن البعد

 تاواالستفسار االسئلة على للرد الموضوع صاحب وتكون هب مابدأت تكمل يلك ادعوك ولذلك تفضلت

 الوافدين االخوة على الصعوبة بعض الموضوع يف كان وان بافكارك فقط تشاركنا اضيف تكون ان ال

 ما وتنقيح تلخيص يمكننا ذلك بعد ثم االسئلة طرح قبل جيدا الموضوع قراءة اوال منهم فاطلب الجدد

 . المستعان وهللاه .  . يريد لمن يعلم مرجع ليكون هالي توصلنا قد

============== 

   batttot بواسطة كتبت مشاركة

 12143 التاريخي القاع تكون الحظنا كلنا اليورو ارتفاع بخصوص ةمالحظ لي كان. .  الفاضل اخي

 ىعل فهمي حسب ىعل هابطة ةدور ونهاية حقيقي قاع فهو عليه بناءا 2006 عام من يحدث لم فهو

. .   الهبوط بلق 180 زاوية اي 1284 اوال يزور سوف انه بذكر مالكري اخي وتفضلت اليومي شارت

 عند ةالقم تكونت وبالفعل 1266 لقيمة ةالمقابل وهي 135 الزاوية عند ةبقو ارتد السعر ولكن حسنا
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 ال لماذا اذن،  2010 مايو 21 يوم في 1267 عند ةالقم FXDD شركة حسب ىوعل ةالنقط هذه

 . 1078 وهي القاع لهذا 360 زاوية مستهدفا هبوط ويبدأ الزاوية هذه من انعكاس يكون

 . خيرا هللا جزاك شكر الف ولك... قليال ةالنقط هذه توضيح ارجو هنيذ في دار ما هذا

 وبالش ابدا اتزان يحدث لن درجة 180 عن هابطتين دورتين بعد الصاعدة الدورة تقل ان يمكن ال

 راكب انت. .  الحياة واقع من مثال هاديلك،  الطاقة تفريغ ومواضيع فلسفة وال تعقيد يف ندخل

 عقارب عكس هنا البدال حركة الحظ لالمام الدراجة تسير لكى لفتين هوتلف البدال على وقدمك دراجة

 360 دائرة في تكون البدال حركة ان ايضا والحظ وسهولتها تناغمها مدى ايضا والحظ الساعة

 هترد تلقائيا نفسك ستجد الساعة عقارب هاتجا في يا الوراء الى البدال ترد يلك لحظيا فكر.  . درجة

 ولكنها درجة 360 كاملة دورة هترد تقدير اقصى على او باالتزان تشعر يلك درجة 180 دورة نصف

 واال االتزان يحدث يلك منها البد ولكن الكونية السنن عكس النها نفسيا مريحة وغير متعبة دورة

 يف يقول من علينا يخرج ال يلك فقط يتوضيح مثال هذا توقف دون دائما تسير الدراجة ستجد

 شيء هناك ان فتاكد ذلك غير حدث ان المهم. .  ذلك الى وما توقف دن تسير الدراجات السباقات

 ان ذلك قبل وذكرنا شيء كل نتوقع الفوركس سوق في ونحن طبعا..   السالم الدنيا على وقول أخط

 باذن السليم الطريق في فنحن ذلك غير اما السابق القاع اسفل متتاليين يومين باغالق يهدم هذا كل

 . هللا

=============== 

 ييات لم االن حتى الموضوع هذا.  .  جان بادوات التعامل يف فهم وءس هناك ان يبدو الكرام يخوانإ

 من حتى،  بعد بالوقت السعر معرفة الى ينات ولم الغيب معرفة وال بالتنجيم يتوح واحدة بكلمة

 يسير فهو اذا كذا الوقت يف كذا الزاوية الى السعر وصل هان هقال الذي كل عمرو اخونا مشاركات

 عند وهو الكامل الغيب علم بين نفرق ان ويجب. .  ذلك بعد همع بالتعامل نبدأ ثم كذا شكل هيئة على

 .عملنا طريقة وبين واالرض السماوات خلق قبل المحفوظ اللوح في ومكتوب وتعالى هسبحان المولى

 قطار يقول المحطة ناظر صوت تسمع القطار محطة على وانت:  بسيط يتوضيح مثال ياعط سوف

 هذا المحطة ناظر هل امامنا القطار ونجد دقيقة 20 بعد أونفاج دقيقة 20 بعد وصولة منتظر كذا رقم
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 بميعادي ليات الزمن عبر وذهب الزمنية جان عجلة همع او والفلك االبراج بعلم يشتغل او ؟ الغيب يعلم

 بان هاخبر السابقة المحطة ناظر ان حدث يالذ كل. .  ال بالطبع. .  ؟ه ب ليخبرنا يعود ثم الوصول

 وحسب المحطتين بين المسافة بحساب قام هوعلي كذا الساعة السابقة المحطة من خرج القطار

 . دقيقة 20 تستغرق زمنية مدة في المسافة ههذ يقطع سوف هان وعلم القطار سرعة

 . اوال هذا االمثلة عشرات اضرب وممكن فقط يتوضيح مثال ذاه

 ولذلك فائدة دون البحث في عمرهم من سنوات وضياع الطريقة بفشل ذكروا الذين االخوة ثانيا

 نتالعب ال هنا نحن. .  اوال بالصبر عليهم النتائج من التاكد حتى قبل بالفشل غيرهم على يحكموا

 زوج هاتجا من متاكد هان بالرغم والعظة العبرة عمرو اخونا مثال يف ولكم باموالهم وال ناانباخو

 ههذ ان قال ولكن المجنون بشراء عاجلة وتوصيات نارية بتصريحات علينا يطلع لم هان اال المجنون

 ببيع يتناد التصريحات كل ان بالرغم عبرة دوالر اليورو مثال في ولكم. .  توصيات تعد وال تجارب

 اابد للبيع ليس هان هللا بفضل الكامل يتاكد من وبالرغم واحد دوالر يليساو الهاوية الى هوان اليورو

 من وبالرغم علينا هومنت هللا بفضل هاهداف الى ذاهب هو وها اليها الوصول يجب نقاط حددت وانما

 الن اهدافها بتحقيق ىهواتبا التوصية الضع مكان يا يف او هنا التوصيات قسم الى اذهب مه لكل هذا

 جالس وهو هلنفس هتوصيات يضع ان شخص كل يستطيع يلك هللا هلوج خالص هو هذا عملنا ببساطة

 لنا ادعو فارجوكم. .  ولماذا ذاهب هو اين ويعرف يشاء كيفما الزوج يحرك ان يستطيع هجهاز امام

 . المستعان وهللا. .  التشكيك او لالحباط يداع وال هناأبد قد ما نكمل ان

================= 

 AMRO  بواسطة كتبت مشاركة

 في الشرح بعمل قمت بالفعل ولكن التأخير عن ةبشد عتذر. . أ فيكم هللا بارك األحباب ياخوان

 عند ةالمشارك تضيع يوه المنتدى في اغلبنا مع تحدث التيو ةالشهير ةالحرك وتحدث ةمشارك

     اخرى ةمر ةالمشارك ةكتاب سأحاول ياخوان عموما،  هلل الحمد ء .  .شي اكتب لم يوكأن اإلرسال

 . هللا شاء إن اعود حتى شديد وبإختصار
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 و لااألشك حيث من الزمن في سنفعل السعر في فعلنا فكما. .  بالزمن السعر ربط على تعتمد ةالفكر

 األشكال هيو 6,  4,  3 على عليها نحن التي ةالزمني ةالمد بتقسيم ونقوم اشكال له ايضا   الزمن

 في ةمعين ةلزاوي السعر وصول توافق عند تعالى هللا بفضل ةكبير ةبنسب الشكل لنا ويتأكدة ، الرئيسي

 . للمضاعفات نلجأ قد او ايضا   ةالزاوي هذه زمن

 السعر ةزاوي ربط ةبعملي - للحل توصال   ةاألخو اقرب وهو - m10000 الحبيب األخ تفضل وكما

 . هللا شاء إن اعود حتى بإختصار هذا. .  ايضا   لألشكال الزمن ةزاوي مع لألشكال

 وتم 132.18 عند تعالى هللا بفضل التوقع كان كما ةكامل دورة انهى فقد. .  للمجنون ةوبالنسب

 بتوقيت ةالواحد ةالساع لو او 132.19 من يبدأ الحساب ناآل. . و بالضبط االختبار ةواعاد كسرها

 شاء إن ةجديد ةدور ءوبد ةالسابق الدورة لكسر اختبار ةدااع هو اللو هذا ان حيث FXDD برنامج

 القاع نأخذ ولم 127.62 القاع من ناآل االحتساب يتم لماذا البعض يسأل وقد 136.82 نحو تتجه هللا

 أوبد يسداس شكل في ةصاعد ةكامل دورة انهى قد 126.71 القاع ان ةببساط ةإلجابا. .  126.71

 وهللا هذا. .  تقريبا 300 ةالزاوي عند وتوقفت تكتمل لم يرباع شكل في ةهابط دورة نهايتها من

 لك شريك ال وحدك فمنك اصبت إن اللهم. .  وعال جل هو إال الغيب يعلم وال بالغيب واعلم اعلى تعالى

 . خيرا   هللا جزاكم. .  والشيطان ينفس فمن اخطأت وإن

 

============== 

 

 : بالتفصيل هفكرت طرح عمرو اخونا يكمل لحين للمتابعة شارت
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===================== 
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   m10000 بواسطة كتبت األصلية المشاركة

 القمة تحت التاسع القاع ليه أخترت أنت بسة . . حماد يأخ حددتها يالل المناطق معاك متابع

 ؟ طيب شرح في. .  المائل الخط على االرقام تأخذ أراك دائما ينأل؟  التسعة مربع عشان ده لمحددةا

ه لفكرت عمرو اخونا توضيح منتظر وكنت 144 مربع هذا بل التسعة مربع ليس هذا m1000 ياخ

 . بينهما الربط يتم تىح

============== 

 ولم يتاريخ قاع او تاريخية قمة ما زوج كسر لو ماذا:  يوالكالسيك يالفن التحليل خبراء الى سؤال

 ؟ نفعل ماذا الكسر بعدي . . التال الهدف نحدد يلك دعوم او مقاومات يأ هامام يبقى

 ؟ي التال الهدف نحدد اساس اي على ام ؟ توقف دون الفضاء في يسبح الزوج سيبقى هل

================== 

 Amro بواسطة كتبت مشاركة

 الشرح تأخير عن اعتذر،  فيكم هللا بارك جميعا   األحباب ياخوان. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 ة .المر هذه الشرح يصل ان وارجو

 حيث من ةهندسي اشكال في السعر سير على ذكرت كما الفكرة تعتمد:  للسعر ةالهندسي األشكال ةفكر

 قاع - ةقم - قاع)  ةداخلي موجات 3 من تتكون ةموج لدينا فمثال. .  الشكل حيث من وليس الموجات

 ناآل بطرحه سأقوم ما مع توافقت ما إذا مربع شكل في تسير ةالموج هذه ان ييعن فهذا(  ةقم -

 ةالخاص زواياه له منهم واحد كل(  يالسداس - المثلث - المربع)  ذكرتها التي األشكال ان اتفقنا

 . ناآل ةثاني ةمر وسأعيدها

 . 360 – 240 - 120 المثلث،  360 – 270 - 180 - 90 المربع

  360 – 300 - 240 - 180 - 120 - 60 ( الهيكسوجين)  يالسداس الشكل 
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 زوايا احدى يه له ةزاوي اول ستكون مثلث شكل في يسير ان مثال   السعر داار إذا انه ايضا   واتفقنا

 األشكال بينة متشابه زوايا هناك ألن تأكيد من البد لكن ( 240 او 120)  السعر حيث من المثلث

ي ، والسداس المثلث بين 240 - 120ي ، والسداس المربع بين 180ي : وه الزوايا هذه وذكرنا

 فبنفس. .  الزمن وهو اال السعر مع ةمتماشي ةجه من يكون ان البد ةكبير ةبنسب التأكيد وليكون

 وبنفس األشكال هذه في يسير ايضا   الزمن،  الزمن مع سنفكر السعر مع فيه فكرنا الذي المنطق

 ال وحتى،  عليه المتواجدين الفريم حسب بمعايره الزمن سنحسب اننا الوحيد الخالف ولكن الزوايا

 من هللا شاء إن وستجدون األمر إتقان حتى كمثال ةالساع فريم فقط سناخذ ةجه من ألكثر نتطرق

 .  ذلك بعد سهل األمر ان انفسكم

 ة .دقيق 1440 او اليوم في ةساع 24=  ةالساع فريم

 . ساعات 6=  4 على 24 بتقسيم سنقوم المربع على الدورة هذه نقسم ان اردنا إذا

 ةدقيق 360=  ساعات 6=  90 ةالزاوي إذا

 ةدقيق 720=  ةساع 12=  180 ةالزاوي

 ةدقيق 1080 ةساع 18=  270 ةالزاوي

 1440 ةساع 24=  360 ةالزاوي

 8=  3 على 24 بتقسيم سنقوم المثلث على الدورة هذه نقسم ان اردنا وإذا

 ةدقيق 480 ساعات 8=  120 ةالزاوي إذا

 ةدقيق 960 ةساع 16=  240 ةالزاوي

 ةدقيق 1440 ةساع 24=  360 ةالزاوي

 ساعات 4=  6 على 24 بتقسيم سنقوم يالسداس الشكل على الدورة هذه نقسم ان اردنا وإذا

 ةدقيق 240 ساعات 4=  60 ةالزاوي إذا
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 دقيقة 480 ساعات 8=  120 ةالزاوي

 دقيقة 720 ةساع 12=  180 الزاوية

 دقيقة 960 ةساع 16=  240 الزاوية

 دقيقة 1200 ةساع 20=  300 الزاوية

 دقيقة 1440 ةساع 24=  360 الزاوية

 12 يوالسداس للمربع 180 الزاويةفة المشكل نفس بها تزال ال لالشكال الزوايا ان هنا سائل يسأل

 8 ـب أيبد والمثلث ساعات 6 ـب يبدأ فالمربع..   المختلف هو ةالدور اساس ولكن نعم اقولة ساع

 وصول عند ان m10000 الحبيب ياخ قال كما ييعن وهذا ساعات 4 ـب يبدأ يوالسداس ساعات

 وإذا مربع شكل في سيسير إذا ساعات 6 ياألساس الزمن في مثال   المربع من ةزاوي ألول السعر

 وجدنا إذا فمثال   وهكذا مثلث في سيسير السعر إذا ياألساس زمنها في المثلث في ةزاوي ألول وصل

 ام مربع شكل في سيسير هل ةحير في نزال ال نحن فهناة ساع 12 في 180 الزاوية إلى وصل السعر

 اربع في 60 ةلزاوي بالفعل وصل فإذا،  120,  90,  60 الزاوية ةمراقب علينا وهناي سداس شكل

 يقول سؤال وهناك،  وهكذا مربع يصبح ساعات 6 في 90 ةللزاوي وصل وإذا يسداس يصبح ساعات

 اربع بعد 60 ةللزاوي يصل ان ممكن بمعنى الموعد نفس في الزاويتين إلى فعال يصل ان ممكن هل

 في الشكل سيحدد ما ولكن هذا يحدث ان ممكن اقول،  90 الزاوية إلى يصل ساعتين بعد ثم ساعات

 يه هذه زمنيا   مع سعريا   ةزاوي يال هو هلة ، مر اول منه سيرتد الذي القاع او ةالقم هو ةالحال هذه

 ي :تاآل سنجد للمجنون السابق المثال فيو. .  تعقيد وبدون األحباب ياخوانة البساط منتهىب ةالفكر

 تقريبا نقاط 5 بفارق ساعتين بعد 90 يةزاولا إلى ووصلة ، ساع بعد 60 الزاوية إلى السعر وصل

 بسيطا   ارتدادا   منها وارتد ساعات 6 حتى عندها ووقف ساعات 5 بعد 120 الزاوية إلى ووصل

 في 240 الزاوية إلى ووصل ساعات 10 في 180 الزاوية إلى ووصل ساعات 8 عند منها وانطلق

 الشركات بيانات في فاختال لوجود والتقريب ةبالمرون األمر مع نتعامل ان البد وهناة . . ساع 11

 يه والزمن السعر حيث من السعر معها تعامل ةزاوي ادق ان الواضح ومن. .  ألخرى ةشرك من
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 عند ةموج اول انتهت ايضا   ألنه يسداس النموذج ان يتضح وبهذا ساعات 8 في 120 الزاوية

 زوايا)  240 و 120 الزاويتين بين واإلرتداد 180 الزاوية حول السعر دوران والحظوا 240 الزاوية

 يتوضيح شارت مرفق. ألعلى لإلرتداد ةاستراح مراكزك استخدمها السعر ان كما(  يالسداس الشكل

 

 ان بد ال األعين عن ةغائب امور هي بل شواذ ليست يه ةالحقيق فيو شواذ ةقاعد لكل بأن ننسى وال

 . هللا شاء إن سويا   نكتشفها

 الشكل اكثر تؤكد ألنها تكون زوايا اي على الموجات بين اإلرتدادات نالحظ ان يجب:  ةمهم ةملحوظ

 ةلبساط نعود ان اتمنى كما،  تعالى هللا بفضل الجميع افدت اكون ان ياخوان اتمنىي الهندس

 معكم سأتابع هللا وبإذن. .  هللا شاء إن ذلك من اكبر هو ما إلى ةخطو ةخطو نصل حتى الموضوع

 األولى ةالفكر:  فكرتين في ينحصر ناآل فالموضوع،  هللا بفضل المزيد طرح يمكن انه اشعر حتى

 الشكل إيجاد يه ةالثاني ةوالفكر. .  قاع او ةقم من السعر زوايا إيجاد هيو ةحماد الحبيب األخ ةفكر

 تيست باك وعمل والتطبيق ةالمتابع ارجو..   هللا بفضل الزوايا هذه على السعر فيه سيسير الذي

 . األشكال إيجاد على اعيننا لتتمرس

==================== 
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   Amro بواسطة كتبت األصلية لمشاركةا

 من ةصاعد دورة عمل في المجنون فشل:  اخرى ةملحوظ. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الجميع من ارجو 133.21 عند ةاألخير ةالقم من ةهابط دورة يبدأ فإنه وعليه سابقا   المحدد السعر

 شكلها او وجهتها تحديد

 هللا جزاكم صمد إذا 130.85 عند القاع من العد ويبدأ اخرى ةمر ةللقم بكسره الدورة هذه وتفشل

  خيرا  أ

 وكنت بالتفصيل الفكرة ايضاح على عمرو ياخ اخير هللا جزاكه . . وبركات هللا ورحمة السالم وعليكم

 . األقتباس هذا واليك بينهما الربط ويتم يفكرت اطرح حتى فكرتك بايضاح تقوم ان منتظر

   hamadasalam بواسطة كتبت األصلية المشاركة اقتباس

 (50راجع صفحة . ) بالتفصيل هفكرت طرح عمرو اخونا يكمل لحين للمتابعة شارت

 من هيمكن الذي العزم عفض االول السبب. .  جديدة صاعدة دورة عمل في الزوج فشل مايفسر وهذا

 على% 25 ارتداد بمستوى هاصطدام يالثان السبب. .  بنجاح صاعدة دورة هانهاء بعد وذلك الصعود

 اهمية يقل ال هاجد انى بالرغم هايضاح وال هشرح في هحق يأخذ لم الذي المربع هذا. .  144 مربع

 144 ومربع التسعة بمربع العمل اراد لمن هبمفرد استراتيجية هذات حد في هو بل التسعة مربع عن

 . غير ال. .  فقط

 جميع وايضا جدوى دون مرة من اكثر هيجتاز ان حاول المستوى لهذا السعر احترام مدى انظروا

 في سواء هاهمال وعدم الحسبان في هوضع يجب لذا  %75،    %50،   %25 رتداداإل مستويات

 . المستعان وهللا. .  الهندسية باالشكال العمل او ياوابالز العمل

 

================= 
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   االيام تلميذ بواسطة كتبت المشاركة

 ما يجعل هللا. .  عمرو الكريم واالخ حمادة للدكتور شكر الف. .  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 .  اعمالكم موازين في لنا تقدمون

 قال كما الطرق طرح آلية على عمرو االخ وبين بينك موجود االتفاق دام ما فضال: ة حماد دكتور

 : فكرتين في ينحصر ناآل فالموضوع عمرو االخ

 . قاع او ةقم من السعر زوايا إيجاد هيو ةحماد الحبيب األخ ةفكر األولى ةالفكر

 . هللا بفضل الزوايا هذه على السعر فيه سيسير الذي الشكل إيجاد يه ةالثاني ةوالفكر

 . الخ....144 مربع مثل االخرى الطرق الى ننتقل ثم ومن بنجاح والثانية االولى الفكرة ننهي دعونا

 جهد يحتاج الموضوع) السهولة بهذه ليست المسألة ألن سريع بشكل الفصول علينا تنهمر ان نريد ال

 جان بطرق محترفين المنتدى في االعضاء من% 90 كان بسيطة المسألة كانت لو (وممارسة وتفكير

 . طلبي على الموضوع هذا في معنا المتابعين الزمالء يعذرني ان وارجو

 واستيعاب للتشتيت منعا ولكن m10000 ياخ طلب على بناءا الشرح اجهز كنت يانمن  بالرغم

 داالرتدا ةزاوي توقع على كبير بشكل تساعدنا فقط صغيرة بملحوظة فيساكت المشروح الجزء

 احدى من قريب السعر كان كلما ببساطة يوهه حسبان في ويضعها عمرو ياخ يوسيفهمن واالنعكاس

 االنعكاس فرصة كانت كلما 144 مربع على االرتداد مستويات من قريب الوقت نفس فيو ياواالز

 . جدا كبيرة واالرتداد

 الوقت نفس فيو الثانية الصاعدة الدورة من 90 زاوية من قريب السعر كان عمرو ياخ مثال فيو

 يه ادق بمعنى واالنعكاس لالرتداد يقو حافز فكان 144 مربع على لالرتداد% 25 نسبة مع اصطدم

 ه .حركت نهاية في باالنعكاس او هحركت بداية من الزوج هفي يسير سوف الذي الشكل بتوقع تساعدنا

 

================== 
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   forexcradle بواسطة كتبت مشاركة 

  : التالي ووجدت 133.21 القمة من الهابطة الموجة درست لقد عمرو استاذ. .  عليكم السالم

 السعر وصل،  ساعات7 في 90 للزاوية السعر وصل،  واحدة بساعة 60 الزاوية إلى السعر وصل

 ةاألزمن هذه حسابات اعد،  ساعات 9 في 180 للزاوية السعر وصل،  ساعات 8 في 120 للزاوية

 . الحبيب ياخ اخرى ةمر

 ألنه مثلث أم ساعات 7 في 90 للزاوية وصل ألنه مربع الحركة شكل أن نعتبر هل:  األول السؤال

 6 زمنها 90 الزاوية عليك اختلطت جدا ةمهم ةنقط الحبيب ياخ ؟ ساعات 8 في 120 للزاوية وصل

 ارتد اين من األمر في ما اهم. .  ساعات 8 زمنها 120 الزاوية،  المربع في ةزاوي اول ألنها ساعات

  ؟ يحقيق ارتداد

 . سؤال يأل معك وانا هللا شاء إن يالحال الشكل ستعرف السؤال هذا على اجبت إذا

 130.85 القاع من ارتد عندما الهابطة الموجة اكمال في فشل السعر أن نعتبر هل : الثاني السؤال

 مادام اإلستخدام قيد تزال ال يوه الدورة تفشل كيف ولكن نفسك على اجبت،  180 الزاوية عند

 . لك وتحياتي. .  ( 360,  0 ةزاوي)  حدودها من يخرج لم السعر

   هدف صاحب بواسطة كتبت المشاركة

 المجال هذا مالحظة لي ولكني الممارسة المجال هذا في شيء أهم هللا بارك تابع forexcradle اخي

 . اإلمكان رقد للدقة يحتاج

 5-28 في تشكلت 133.21 القمة،  180 للزاوية وخاصة للزوايا المستغرق الزمن حساب أعد

 اليوم نفس من 18:18 الساعة في تشكل 180 الزاوية تقريبا وهو 130.85 القاع،  11:50 الساعة

 سيتحرك كيف أفهم لم االن حتى ولكن مربع هو الشكل ان وغالبا ساعة 06:28 هو الوصول زمن أي

 للجميع تحياتي. .  السابقة الصفحة في سؤالي عن لإلجابة عمرو االستاذ نتظاراوب السعر
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 Amroمشاركة كتبت بواسطة 

 لن ةوبالممارس صح الموضوع مع تتعايش تأبد..   الحبيب ياخ عليك هللا شاء ما ةالدق تكون هكذا

 تعالى هللا بفضل النظر بمجرد بالشكل هللا شاء إن ستشعر نكأل ةالدق هذه لتتبع هللا شاء إن تحتاج

 . اعلم تعالى وهللا. .   وللجميع ناآل لك وضح الشكل ان واعتقد الزوايا على السعر لتحرك

============== 

   مالكي خاطر بواسطة كتبت مشاركة

 . اشكرك. .  المجنون حركة توضح ياليت

 بتكوين اكتفى متواصلتين مرتين على مربع شكل على كاملة هابطة دورة بتكوين الزوج لفش بعد

 تأخذ وسوف 130.78 نقطة من صاعدة دورة بتكوين بدأ ثم درجة 180 الزاوية عند دورة نصف

 المربع لشكل السعر وحدة ان وبما،  ساعات 3 فى 180 زاوية الى وصل هنأل هللا باذن مربع كلش

 وحدات اربع كل يا 1x4 شكل اخذ الزوج ان أي ساعات 6= 24/4 يه الزمن ووحدة درجة 90 يه

 .  الزمن من واحدة وحدة يتساو سعر

 . 134.23 سعر عند 270 زاوية القادمة هوجهت هللا بامر الزوج فان هوعلي

================= 

 الرئيسية ياواالز من النها النقاط بعض هترد ان واستطاعت 270 زاوية الى يصل هللا بفضل وهاهو

 يسير سوف يالذ الشكل محدد الزوج لكون وذلك الصمود فى كثيرا تستمر اال نتوقع ولكننا للمربع

 مخالفة خذأي ال حتى هالي يصل ان ويريد كثيرا اقترب قد هوميعاد اكبر هدف هوامام هللا باذن هفي

 . االحداث هعن تسفر ماسوف لنرى لننتظر

================== 

 ؟ الحالة ههذ فى العمل ما. .  السعر ييات ولم( الزمن) الوصول ميعاد جاء. .  حدث ماذا نتابع

 : احتماالن هناك واصبح،  فورا الصفقة من الخروج



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 60صفحة )                                                   سالم             حمادة – بانتهاء البورصة أو الفوركس

 سوف هوعلي الزمن سبق السعر ان وجدنا ههذ حالتنا يف ان وبما،  الزمن=  السعر ان بما:  االول

 سعر عند درجة 360 زاوية الى يصل ان متوقع يا سويا مجددا معا يسيرا يلك الزمن السعر ينتظر

 . هللا شاء ان غدا 11.51 الساعة تمام فى 135.39

 جديد من الحساب ونبدأ الصاعدة الدورة يكمل ان قبل الزوج وصلها قمة اخر نأخذي : الثان االحتمال

 وطبعا االهداف الى للوصول المتوقع زمنلوا واالهداف ياواالز لها ونحسب هابطة دورة انها على

 . التوفيق وباهلل هذا.  .  الصفر نقطة كسر اذا الدورة تلغى

================== 

 عندما هو،  11.51 هو يالحقيق الزمن الن يالوهم نعم ؟ي الوهم الوصول زمن معرفة فائدة ارايتم

 مقولة ههذ(  السعر سيتغير الوقت ييأت عندما) السعر يتغير فسوف الهدف الى يصل لم ان يحين

 هابطة دورة تكوين يف وبدأ الهبوط فى الزوج بدأ وبالفعل الكثيرين فيها احتار يوالت جان وليام

 132.11-132.88- 133.65 النقاط وراقبواي سداس شكل تأخذ سوف هللا باذن فكرة وعلى جديدة

 ه .بدايت من االنعكاس بموعد تخبرنا وايضا

================ 

 نظر وجهة بواسطة تبتك مشاركة

 يكون قد،  فقط ةقم عمل تم ولالن للمربع وقاعان قمتان هناك يكون ان المفترضة .  .حماد االخ

 الى وصل السعر ان وبما مربع انه سنفترض لالن يذكر لم النموذج هذا الن ولكن يخماس او مربع

 90 او 180 ةالزاوي الى سيهبط السعر فان منه يصعد يلك قاع يعمل او يصحح ولم 270 ةالزاوي

 القاع لعمل اخرى ةمر والهبوط 180 ةالزاوي الى الصعود منها ثم( 132.15 عند)  اول قاع لعمل

 . هللا شاء ان ةالنهائي ةالقم لعمل االنطالق ثم يالثان

 جاء وقد السعر سيتغير الوقت ييات عندما كثيرا المقولة ههذ عند نتوقف ان البد. .  نظر وجهة اخى

 مدة يف هفي يسير يالذ الشكل معرفة،  الهبوط من لها البد فكان الصاعدة الزمنية الدورة انتهاء وقت

 التغير فى السعر يبدأ الزمنية الدورة وبانتهاء للوصول الالزم الوقت ةمعرف فقط هوظيفت محددة زمنية
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 هبط الوصول زمن انتهاء بعد حدث ماذا فلنشاهد. .  السعر من اهم الوقت اصبح هنا اصح بمعنى يا

 وتوقف اليها وصل التى القمة من 60 الزاوية عند توقف هالن يسداس شكل يف يسير وبدأ الزوج

 = زمن وحدة كل يا. .  1X1 الشكل هذا الزوج يتخذ سوف هللا باذن هنا كاملة ساعات 4 عندها

 يتغير سوف ناآل من ساعات 4 بعد 120 زاوية الى الزوج يصل لم اذا هعلي وبناءا. .  سعر وحدة

 من ساعات 4 بعد ايضا 180 الزاوية الى نتابع الميعاد فى وصلها وان. .  الصعود يف ويبدأ السعر

 الزمنية هدورت انتهت هان ذلك معنى ايضا الميعاد فى اليها يصل لم وان. .  120 الزاوية الى هوصول

 . المستعان وهللا. .  الفكرة وضحت تكون ان ارجو. .  السعر يف التغير وقت وحان

================== 

   abo-fahad10 بواسطة كتبت األصلية لمشاركة

 اليورو اليكسر بان اجابتك وكانت دوالر اليورو عن قبل من لتكأسة . . حماد استاذ عليكم السالم

 ال هل االن السؤال... ة جديد ةمتدني مستويات اليورو سجل واليوم 1.28 الى يصل حتى 1.2143

 . تحياتي. .  المذكور للهدف يصل بان لليورو نظرتك زالت

 القاع اسفل متتاليين يومين اغالق هو يالدايل فريم على الكسر بان ذلك قبل ذكرنا الكريم ياخ

 . هللا بامر يه كما نظرتنا لذلكه اسفل واحد يوم حتى ولو اغالق يتم لم االن وحتى المسجل

================== 

   نظر وجهه بواسطة كتبت مشاركة 

 من ساعات 6 خالل ةالكامل دورته يكمل انه احتمال هناك كان انه فهمت ما حسب. .  فيك هللا بارك

 او استنتجت كيف سؤال يعند،  ساعات 3 فى 180 ةالزاوي الى ةالمساف قطع انه حيث القاع وقت

 من ارتداد يحدث لم انه مع ةالدور ةمد استنتجت عليه وبناءا 180 ةالزاوي الى وصل انه ايقنت

 عند التصحيح نسب من% ) 25 ةوبنسب 180 ةالزاوي من االرتداد اعتبرت انك ام. .  180 ةالزاوي

 السعر اليها يصل ان يجب وكان 270 ةالزاوي الى انطلق ومنها 135 ةالزاوي الى صحح يا(  جان

 ي .تحياتة . . دقيق 2.25 بعد
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 6 فى الصاعدة الزمنية هدورت اكمل هان اكيد بل ساعات 6 فى هدورت يكمل ان ياخ احتمال ليس

 يكتمل لم يالذ ولكن الهبوط يف بدأ لها المحدد الزمن انتهاء بعد هان ذلك على والدليل بطضبال ساعات

ي لك بعد زمنها ييات لم لذلك السعر=  الزمن ان حيث بعد ميعادها ييات لم يوالت السعرية هدورت هو

 . اوال هذا هفي موجودة تكون

 وبعدما االشكال كل يف تقريبا مشتركة يوه الزاويا اهم من تعتبر هيف 180 الزاوية الى بالنسبة ثانيا

 الشكل معرفة من البد فكان االخرى يه تخطاها ثم سبقتها التى ياواالز كل متجاهال السعر وصلها

 مابين الفترة بحساب نقوم هوعلي. .  الزمنية والدورة المهمة ياواالز وايضا هفي يسير سوف يالذ

 3 الناتج فاصبح زمنية دورة نصف تمثل والتى 180 الزاوية فيها لمس يالت والدقيقة القاع تكون

 المهمة ياواالز تكون هوعلي( ساعات 6= للمربع الوحدة) للمربع زمن وحدة نصف يا تقريبا ساعات

 الزمنية الدورة نهاية الى للوصول يالمتبق الوقت اصبح اذا. .  360 ثم 270 يه الزوج ستقابل التى

 . السعر تغير الوقت جاء بعدما بالفعل حدث ما وهذا ساعات 3 هو الصاعدة

 

=============== 

 

 التوقيت لمعرفة السابق الموضح بالكالم ومتابعتها اليوم المجنون لحركة للمتابعة شارتات هوهذ

 . سابقا هذكر تم ماقد فهم يسهل لكى االنتهاء وزمن الوصول زمن ومعرفة ياواالز ومعرفة

 . المستعان وهللا



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Chia Ahmedكشف األسرار وهل ستنقطع أرزاقنا                                                                        

            ( 63صفحة )                                                   سالم             حمادة – بانتهاء البورصة أو الفوركس
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=================== 

   mohands_moslim بواسطة كتبت مشاركة

 يل االعضاء يلباق ةالطيب مساعدتك وعلى الكبير مجهودك على الكريم ياخ هللا حياك ةالبداي فى

 ! منه تأكدت كيف او ؟ ةالصاعد ةالدور النتهاء الوقت حان انه تعرف كيف وهو,  فقط سؤال

 الوقت يحين عندما تقول يالت ةالمشهور ةفالكلم!  معا والسعر الوقت يحدد كان جان ان اعتقد

 يينه يلك الوقت يحين عندما يأ!  معا والزمن بالسعر مرتبط معناها ان أعتقد!  السعر سيتغير

 نقاط من ةنقط كل يف وليس الدورة ةونهاي ةبداي فى يتفقان انهما يا,  ايضا والسعر دورته الزمن

 النسب من ذلك غير الى 1*2 او 2*1 او 1*1 ةبنسب السعر يسير ان الممكن من انه يا,  ةالدور

 عند يكون ان يجب ةالزمني دورته انتهاء عند ولكن,  له ةالمخصص ةالزمني الدورة بداخل انه طالما

 ! جان من فهمته ما هذا اعتقد ! كذا السعر
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 المجنون سنشاهد االن من اسبوع خالل يف انه اعتقد ولكن الموضوع بيخرب يالل اكون عاوز مش

 او يصيب وقد جان فى ياعتقاد حسب على هذا!  134.80 الى حاد صعود يتبعه ثم 129 عند

 . % 100 تحقيق ةنسب لديه منهما وكل يخطىء

 هعمل كان جان ان ذلك قبل ذكرنا ي .  .ل اسمح ولكن. .  الموضوع يف مسلم مهندس ياخ بك مرحبا

 السعر من اكثر الزمن على هاعتماد كل وكاني . . اليوم الشارت على كان هوتعامل االسهم سوق على

 لشهور السهم حركة تحدد ان الممكن من بل تعقيد دون وبسيطة سهلة تكون هحركت االسهم وسوق

 هسيجعل كان جان وليام عصر فى كان لو هذا المجنون زوج ان واعتقد. .  بسهولة قادمة وسنوات

 يفكر يعاد انسان كان هولكن االن يوصف كما الساحر وال يبالعبقر ليس فهو نهائيا السوق يعتزل

 وبالرغم منها استفاد يالت هطريقت الى يصل ان واستطاع االسعار بحركةه ب المحيطة الظواهر ويربط

 . ايضا الثغرات بعض بها ان

 اليف بشارت عمليا اثبتناها هللا فبفضل(  السعر سيتغير الوقت ييات عندما)  المقولة الى وبالنسبة

 يف ندخل اننا بل حرفيا هاسلوب نتبع ال الننا وذلك هاالتجا سينعكس المحدد الوقت جاء اذا معناها يوه

 حول ندور واالرض ونحن االرض حول ندور اننا يا اكبر دورة داخل اكبر دورة داخل صغيرة دورة

 يوف بها خاص بشكل تدور دورة وكل وهكذا المجرة حول ندور والشمس واالرض ونحن الشمس

 فى الكبرى الدورات تبدء ثم ومن الكبرى الدورة لتكون النهاية فى تتجمع ان الى بها خاص زمن

 نهاية يوه زمن صفر يوتساو حركة صفر يتساو دورة اصغر تصل ان الى فشيئا شيئا األضمحالل

 . الكون

 النواة حول االلكترونات حركة ان تجد صحيح والعكس اقل الدقة كانت كلما صغيرة الدورة كانت وكلما

.  بالعشوائية تشعرك جدا سريعة انقسامتها الخلية ثنائية والكائنات البكتريا حركة ان تجد جدا سريعة

 والدة او حمل او تكاثر من مواعيدها فى ودقيقة وهادئة منتظمة تجدها االنسان حركة الى تعال. 

 الزمنية الدورة هفي تتوافق الساعة فريم على المجنون لزوج وصريح واضح مثال ياعطن وارجوك

 ومرحبا يالفلسف الكالم وهذا االطالة ههذ عن واعتذر. .  قديم شارت كان لو حتى السعرية الدورة مع

 ي .تحيات وتقبل. .  الكريم ياخ باضافاتك ومرحبا الموضوع يف بك

================= 
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   مازن أبو بواسطة كتبت مشاركة

 حسأف المجنون عن الكالم هذا كل من توتشت فشلت اني اعلن. .  المشاركين واالخوة حمادة استاذ

 مشاركة لي كان وان سبق. .  لتوصيات مقارب االمر واصبح التعليمي الموضوع غرض تركنا اننا

 فيديو شرح في يكون وياريت الحسابات طريقة فهم من نتشبع ىحت تعقيدا اقل زوج ىعل العمل تطلب

 نفس بها رسائل جائتني وقد االن االمر هذا في الوحيد اني الحساسي الطلب هذا تكرار عن وامتنعت

 . لنا صدركم يتسع ان ارجو. .  التشعب من ىوالشكو االفكار

 الغرض كان االمثلة يباق هعلي اكملت ثم المجنون على همثال عمرو اخونا ذكر عندما مازن ابو ياخ

 وليس اليف سويا هنتابع لكى الحركة وسريع التفرعات كثير المعقد الزوج لهذا عملية دراسة هو

 او كذا زاوية من هالرتداد نظرا كذا سعر الى يذهب ان المفروض من نقول بل توصيات هيئة على

 جدا سهل سيكون هان اعتقد المجنون مثل زوج على الموضوع استيعاب تم واذا كذا زمن الى هلوصول

 الكتب معظم فى وموجودة ذكرت ما كثيرا ومصطلحات قوانين ذكر من بدال. .  االزواج يباق على

 فكيف مفهوم غير اساسا الكتابة فى جان فاسلوب الطريقة يفهم ان قبل اوال الكالم يفهم من وتحتاج

 ؟ المتاجرة فى هطريقت نفهم ذلك بعد ثم هيقصد يالذ هو هان على الكالم نفهم ان لنا

 للمتاجرة بمفردها استراتيجية تكون ان تصلح هفي كلمة كل هللا بفضل الموضوع هذا ان ايضا واعتقد

ه ، ل جيدة ارباح بتقديم كفيلة هيف ومقاومات دعوم انها على ياوابالز يتعامل ان يريد فمن منةاآل

 طريقة هيف)/(  او)+(  شكل على الموجودة بااالرقام غير ال فقط التسعة بمربع يتعامل ان اراد ومن

 ذاتها بحد استراتيجية يفه غير ال فقط االرتداد ونسب 144 بمربع يتعامل ان اراد ومن،  ايضا رائعة

 لوز ستوب كلمة فذويح الشارت على نقطة كل من باالستفادة هيمكن بل واالحتراف الدقة اراد من اما

 ومقاومات دعوم من وقرأناها سمعناها طالما التى البالية المصطلحات ويترك التجارة قاموس من

 ان يويكف. .  االبتكار ومحاولة والتعب واالجتهاد والجد بالصبر هفعلي ومؤشرات وموفنجات وترند

 يف كذا السعر الى يذهب سوف هان وتعرف الشطرنج كقطعة الزوج وتحرك الشارت امام تجلس

 ؟ مازن بوا يا هاي وال كذا الساعة

 ي .غال يا تحياتى تقبل. .  للموضوع فهما الناس اكثر ومن المكان هذا اعمدة من فانت هكد اجمد
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 الوصول زمن،  133.06 والهدف هللا بامر والهدف 134.75 سعر من االن المجنون بيع. .  للمتابعة

 يتم يصل ولم الميعاد جاء واذا الخروج يتم الميعاد قبل وصل اذا،  22.21 الساعة الهدف الى

 . الشارت لتحضير قليل بعد االسباب ذكر. .  شراء والدخول الخروج

=============== 

 من وبدأنا ؟ القمة هذة اعتمدنا لماذا مازن ابو اخونا اسئلة على وردا. .  بالمرفقات موجود الشارت

 يالت الشمعة اغالق ثانيا سابق قاع مع توافقت حقيقية قمة وانها واضح السبب. .  الحساب عندها

  ؟ مربع شكل على سيسير هان عرفنا كيف،  الدراسة شمعة افتتاح من اقل بعدها

 زاوية الى الزوج وصول بعد مباشرة ندخل لم لماذا 90 زاوية كانت السعر ردت زاوية اول ان السبب

 هان عرفنا كيف. .  الزمن وحدات لمعرفة االنتظار من البد وكان واحدة ساعة فى وصلها هالن ؟ 90

 للمربع للسعر وحدة كل يا كاملة ساعات 6 لمدة 90 زاوية عند الزوج بقاء ? 1X1 بنسبة سيسير

 ؟ هيلزم الوقت من كم 180 هيو التالية الزاوية الى يكمل يلك اذا. .  للزمن واحدة وحدة تقابلها

 الزوج ان التاكيد يالضرور من هل،  10.21 الساعة عند القمة تكون لحظة من ساعة 12 يلزمة

 يف نضعها ولم بعد يكملها لم سابقة صاعدة دورة يكمل ان الممكن من هالن ال بالطبع ؟ سيهبط

 من هل،  النقاط من قليل بعدد لدينا المعتمدة القمة بعد لالمان فقط ستوب نضع ؟ العمل فما حساباتنا

 ينتظر سوف هوعلي الميعاد قبل يصل ان ممكن. .  ال ؟ المحدد الميعاد فى الزوج يصل ان يالضرور

 يف يصل اال الممكن من هل. .  لالنطالق الوقت ييات ان الى تذبذب يف الزوج ىويبق الزمن السعر

 الصفقة من الخروج ويجب لالنعكاس قوية اشارة وتعتبر هموعد فى يصل اال ممكن نعم ؟ه موعد

 الدراسة كانت اذا ؟ الهدف تحقيق نسبة هيما. .  عكسها والدخول المحققة باالرباح واالكتفاء فورا

 . المستعان وهللا الشارت مع واترككم. .  هللا بامر%  90ال تفوق الهدف تحقيق فنسبة سليمة
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======================= 

  نظر وجهه بواسطة كتبت مشاركة

 ياخ ذلك من اكثر الى ساعات 6 من االن تغير قد الوقت ان ترى اال. .  فيك هللا بارك. .  ةحماد االخ

  حددته يالذ الوقت يف الهدف الى بالوصول ةالعبر ان امة . . الزاوي تلك عند مازال السعر الن ةحماد

 ي .تحيات. .  11 ةالساع ةلشمع وخصوصا ذلك من اقل الوقت ان اعتماد يتم لم ولماذا

 السعر يا واحدة ساعة فى وصلها هان وبما ساعات 6 يه للمربع الزمن وحدة. .   نظر وجهة ياخ

 هو الزمن اصبح واالن. .  منتظر كاملة ساعات 6 وظل الزمن انتظار هعلي يجب فكان الزمن سبق

 الزمن يليالق هحركت من يسرع ان السعر على هفعلي. .  يتوقف ان للزمن يمكن وال للسعر سابق

 . هللا باذن يحدث سوف يالذ وهذا
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 6ه ل يباق هدفال ان تنسى وال الهدف الى بالوصول او القمة بكسر اما للسعر سريعة بحركة ستفاجئ

 ه .موعد فى يصل ان هللا ندعو كاملة ساعات

================== 

 اراد ولمن. .  جديد من العزيمة روح هفي وتدب اخرى مرة هنشاط يستعيد يلك مازن ابو الى اهداء

 . االرتداد ونسب 144 بمربع فقط يعمل ان
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=================== 

   forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 بدء ننتظر ام الستوب ضرب بعد الحالة هذه في شراء ندخل هل القمة كسر حالة في ةحماد االخ

 ؟ للوصول المنقضي والزمن يةاوالز سبحلن ىاخر ةمنطق من السعر ارتداد

 انتهاء هي شراء وندخل البيع من فيها نخرج يالت الحالة. .  الشراء فى ندخل ال االستوب ضرب اذا

 بحسابات اخرى لموقعة ونستعد موقعةال من نخرج االستوب ضرب اذا اما للهدف المحدد الوقت

 . هادئة وبدراسة جديدة

=================== 

   mohands_moslim بواسطة كتبت مشاركة

 الغد يوم هو ةالحالي ةالموج هدف بأن ..   التعديل سيتم لذلك االرقام بعض نسيت كنت فقط ةملحوظ

 ـل بيع ةفرص وتكون 136.50 عند هللا شاء ان السعر وسيكون صباحا ةالسادس ةالساع 3/6/2010

 .  جديد يجد لم اذا هللا شاء ان االربعاء بحلول 132.25
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 ؟ ياباشمهندس كالم اخر

 . األسرار لكشف الموضوع فهذا توضيحية شارتات لنا ترفق ياريت

 من الدقيقة شارت يعتبر ولذلك أقل تكون الخطأ ةفنسب اقل ةالدور كانت كلما انه الكريم اخى اعتقد

 فريم يستخدم كان ةكثير احيان فى ولكنه ياليوم الفريم بيستخدم كان جان صحيح,  الشارتات احلى

 سوق يف ونحن!  ةالساع شارت تحضر ان البد ةالحرك ةسريع االسواق يف يقول وكان ةالساع

 ! ةمبهر النتيجة ستكون انه اعتقد الحسابات ببعض عليه حاولنا اذا الدقيقة فريم لذلك ةطيار

 فهو مجرة اكبر الى ذرة مثقال من الكون هذا ببساطة هالن ابدا ههذ خطأ كلمة اذكر لم انا ياباشمهندس

 لها نحن لفهمنا بالنسبة دقتها قلة هو هقلت الذى ولكن وجل عز المولى دبرها وبمنظومة باحكام يسير

 ودراسة حركتها تتبع فى التفكير محدود يالبشر عقلنا يعجز الشئ صغر او الدورة صغرت كلما اقصد

 المجنون على الساعة لفريم شارت ذلك قبل منك طلبت وكنت بعشوائية تسير انها لنا ويخيل دورتها

 فعليك المبهرة هونتائج الدقيقة لفريم انت وبذكرك..   الزمنية الدورة مع السعرية الدورة يهف توافقت

 لنفسك هجبت يالل انت. .  الدورتان هفي توافقت يعجبك زوج يا على دقيقة بشارت لنا يتات ان يابطل

 . امتحاناتك يف يوفقك وربنا ياباشمهندس تحياتى تقبل..   بقى

 

=============== 

   forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 . أهو فهيكسرها القمة كسر سيرة جبت انا يظهر

 معانا بيلعب بس هو بالخسارة ليا ومايرضاش يصاحب هد المجنون..   ؟ بس هاي القمة يكسر ياراجل

 . ارض لسابع اتهبد هتالقي وانت بس يارب قول. .  المعاد ييج لما لغاية هشوي

 

================ 
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   تاجر بواسطة كتبت مشاركة

 الخروج يتم النموذج تكون بداية من ساعة 24 انتهاء بمجرد انه كالمك معنى هلحمادة  ..  استاذ

 ؟ (وزمنها الداخلية الموجات تفاصيل عن النظر بغض) النموذج انتهاء وانتظار الصفقات من

 واالن فورا الصفقة من نخرج الهدف الى للوصول زمةالال الزمنية الدورة انتهاء بمجرد يغال يا ال

 . التعادل نقطة على ستكون هللا وباذن الصفقة من ونخرج دقيقة 20 لناي باق

=============== 

 اعتذر 136.80 هللا باذن والهدف الشراء صفقة فى والدخول البيع صفقة من الخروج يتم ياخوان نعم

 يتأثر لم المجنون ان والغريب حدث مما واستغربت الكيبل شمعة اراقب كنت فقط الرد فى التاخير عن

 . نهائيا بها

============== 

   forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 تحديد تم وكيف الصفقة عكسنا لماذا توضيح ومعلش - الحالية الكيبل شمعة في ماذا ولكن معذرة

 ؟ الزوايا طريق عن الهدف

 هللا باذن هاالتجا يتغير فسوف الهدف الى يصل ولم جاء الهدف تحقيق موعد الن الصفقة عكسنا

 يبحوال المجنون شمعة واعقبتها لفوق نقطة 500 يحوال تحركت FXDD منصة على الكيبل شمعة

 ي .العاد سعرها الى الدقيقة نفس يف رجعت ثم ايضا لفوق نقطة 600

 سيكسر يا هللا بامر صعود سيكون هاالتجا ان اتفقنا ياواالز على بناءا االهداف لتحديد وبالنسبة

 دورة بتكوين سيبدأ يا. .  السابق القاع من 360 زاوية تقابل والتى السابقة القمة يا صفر زاوية

 قوية نقطة طريقنا فى وجدنا اننا وبما،  137.73 عند درجة 180 زاوية هدفها يائمبد جديدة صاعدة

 هللا بامر هفعلي 144 مربع على% 50 ارتداد نسبة تعادل يوالت 136.80 يوه ايضا وقريبة جدا

 . المستعان وهللا. .  النقطة ههذ هو هدفنا سيكون
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   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 ، المباشر برنامج من اعمار شركة شارت وهذا،  صدرك رحابة على فيك هللا بارك : حمادة دكتور

 . لي تبعثه لالسهم دبي سوق يدعم ميتاتريدر عندك لو وياريت

 . وعيالك ومالك اهلك في هللا وبارك 2.77 السعر دعن هو االحمر االخط عند اللي القاع:  عموما

 

 لحين فقط سريع رد اكتب يخلتن السهم حالوة ولكن متاخر الوقت ان بالرغم ي . .د الحالوة هاي

 وسهلة حةضوا هحركت السهم لالسهم هواتج الفوركس اسيب بافكر انا هللا شاء ان الغد فى التفصيل

 بالنسبة المعدومة بل المحدودةي خبرت من وبالرغم بطضبال االسعار وضوح عدم من وبالرغم جدا

 دورتين وكل باالنعكاس يقوم دائرة نصف كل هحركت السهم ياخ. .  يتكلم السهم ولكن لالسهم

 ي .العكسه لالتجا يغير هاتجا فى كاملتين

 سعر يا 311 عند درجة 180 زاوية تكون هوعلي 277 هنعتبر 2.77 القاع من ةالزاوي حساب يمكنك

ي يساو رهاذج 277 كاملتين دورتين 3.47 سعر يا 347 عند درجة 360 كاملة دورة،  3.11

 وهو تقريبا 4.26 سعر عند يا 426 فيكون الناتج بتربيع ونقوم. .  20.64 = 16.64+4،  16.64

 الشارت على ههذ االسعار وضع يمكنكه بدراست نقوم يالذ للقاع السابقة القمة سعر اعتقد ما على

 . هللا شاء ان وبالتوفيق. .  باالنعكاسات وتقارنها
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 هللا باذن هو كما والهدف وصلها ان 135.65 نقطة من الشراء وتعزيز بالهدف متمسك مازلت

 . التوفيق هللا نسأل. .  هللا باذن البيع ثم هناك من والخروج 136.80

================= 

 Amroمشاركة كتبت بواسطة 

 . .  فيكم هللا بارك جميعا   األحباب نىوااخ. .  فيك هللا بارك ةحماد الحبيب يأخ

 قرأت األحباب ياخوان،  احد على يكتبها ال ان هللا ادعوا ة . . خاص لظروف التواجد عدم عن اعتذر

 جهد من يبذله ما على ةحماد الحبيب خألل الخالص بالشكر توجهأ ان يل واسمحو ةالسابق المشاركات

 جميع ادعو وايضا  . .  وجل عز هللا بفضل ةالثاقب نظرته على الرحمن تبارك هللا شاء وما,  ةومثابر

 ةقليل نقاط إال هو ما ناآل إلى تعلمناه وما ابدا   بالهين ليس األمر سابقا   ذكرت فكما الصبر إلى ةخواإل

 اقوم ان القادم سبوعاأل ةبداي حتى جاهدا   سأحاول هللا شاء وإن جيدا   نستوعبها ان اتمنى بحر فى

 . دعواتكم. .  هللا بفضل الجميع يستوعب حتى واحد فمل فى هللا شاء إن سبق ما لكل يالواف بالشرح

 شيطان الحق عن والساكت حق ةكلم لكنها البعض منها يغضب قد ةبكلم اختم ان اود ةوصراح

 . عللجمي واضح الموضوع عنوان ي . . اخوان. .  الشخص هذا انا ليس هلل والحمد,  اخرس

 األسراااااااااااااااااااااااار كشف

 ومشاركات ةالمجهول األرقام ولمشاركات اإلستعراض لمشاركات يداع ال أرجوكم أرجوكم فأرجوكم

 وتفضل به هللا اكرمك بما هنا به تدلو ما لديك الحبيب ياخ كان فإن..   البحار وراء وما األسرار

 كان إذا اماة . . صاغي اذان وكلنا تفضل هللا فحياكة وسيل انك سوى فيه دخل لك وليس به عليك

 ةمعين وطرق ةمعين واوقات ارقام وإستعراض العضالت فرد أجل من والطرح اإلستعراض هو الهدف

 وليس ابدا   مكانك هنا ليس لك اقول ان يل اسمح ولكن,  ذلك نعلم فنحن لدينا ليس علم لديك ان لنعلم

 المنتدى فإدارة بها تحتفظ ان على ُمصر كنت إذا أما،  األسرار تُكشف فهنا لألسف فيك مرغوب
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 األيام من يوما   وستعلم تكتمها التى واسرارك عضالتك فيه تستعرض ملكا موضوع بفتح لك تسمح

 . األسرار هذه بك ستفعل ماذا

 على يتحتو المنتدى إدارة إلى ةمشارك يا بتوجيه ةحماد الحبيب ياخ ادعو الكالم هذا خالل ومن

 واتمنى األسرار كشف موضوع من ةمباشر لحذفها عضالت فرد يحمل مفهوم غيرء شي او اسرار

 اقصد يولكن بعينه شخص اقصد ال يانن هللا يعلم ةالنهاي يوف. .  اإلعتبار بعين هذا يطلب يأخذ ان

 خيرا   هللا جزاكم. .  شخصيا   انا كنت وإن حتى يستخدمه يالذ الشخص هذا كان ايا   بعينه اسلوب

=================== 

 يجعلها ان هللا وادعو مجددا عمرو يباخ ارحب ان احب اوال. .  هوبركات هللا ورحمة عليكم سالمال

 .  هلل والبقاء االحزان اخر

 االسئلة جميع على ارد سوف هللا شاء ان غدا او مساءا هللا وباذن الرد يف يتاخر عن اعتذر ثانيا

 . جدا يالنشغال نظرا

 هو كما والهدف الشراء يه االساسية هدورت والزالت ومعقدة مركبة دورات يف دخل المجنون ثالثا

 يحلزون شكل بل بالمثلث وال بالمربع ليست يه فكرة وعلى،  جدا معقدة ثانوية دورة يف دخل هولكن

 الزوج يصل لم اذا الثانوية الدورة يف بيع دخل من هوعلي 45 زاوية مسافة تقريبا ساعتين كل يتحرك

 العملية ويعكس فورا البيع من يخرج مساءا التاسعة الساعة عند 134.05 سعر عند 180 زاوية الى

 ان الى وهكذا ايضا ساعتين وزمنها 225 لها التالية الزاوية الى ايضا يتابع وصلها واذا للشراء

 . فورا هاالتجا يعكس الهدف الى الوصول دون مرحلة يا زمن يينته

 . المستعان وهللاي . . عودت عند هللا باذن والتوضيح

================= 

   sgr بواسطة كتبت مشاركة

 مربع وكذلك الشرح يتم لم 144 مربع اام الموضوع هذا في يااالزو شرح تم االن الىة . . حماد االخ

 . هللا وفقك لنا تشرح ياليتة . . التسع
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 لهم واحتراما اوال المشروح الجزء نستوعب لما وتقول هبتعارض اخوان هفي هاشرح ياج ما كل

 فقط همع التعامل كيفية عن االقل على جدا مبسطة بصورة هشرح هللا شاء ان سيتم لالفادة وايضا

 .ه بشرح مازن ابو ياخ مشكورا وسيتفضل. .  ذكرالتفصيالت دون

============ 

 مشاركة كتبت بواسطة أبو مازن 

 . نهاردةلا جدا تعبان الني ىبق بكرةه . . بشرح هتفضل ماشي. .  هههههه

============== 

   Oنسب بواسطة كتبت مشاركة

 التشارت على شرح مع pdf في الموضوع ترتيب يتم لو طلب ولي حمادة استاذ خير لكل موفق

 : مثال محاور عدة على الورشة تتم ان واتمنى....  منه يستفيد والكل منظم يكون

 144 مربع شرح ثم،  عليه والتطبيق التسعة مربع شرح ثم،  عليها والتطبيق واالشكال الزوايا شرح

 . انجازه تم لما كخالصة العامة النتائج او والتطوير الثغرات سد يتم ثم،  وتطبيقاته

 الغير بالمداخالت التشتيت وعدم المشاركات لضبط قاسية وشروط جماعي جهد الى يحتاج اد طبعا

 وعمرو ةحماد اخي لك وشاكر..  نظر وجهة مجرد فقط االطالة على سف. . آ مكررةال او مجدية

 . الكثير استفدنا فقد الموضوع اثراء في شارك من وكل مازن وابو نظر جهةوو

 واسرة وبيت هرظال بعد ومعمل صباحا مستشفى الوقت يمشكلت ولكن الموضوع انظم وهللا ينفس انا

 .المستعان وهللا،  PDF او ردوو ملف يعملنا المتابعين االخوة من حد او هكد االجازات فى يسهل ربنا

================ 

   سعيد أبو - فيصل بواسطة كتبت مشاركة 

 نقطتان فيه ولكن الزوايا داللة ومعرفة السعر زوايا استخراج تقريبا فهمنا.  .  حمادة الغالي أخي

 : فهمتها وما علي اشكلت
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 االشكال ذكر بدون الشرح يكون ليت يا.  منه ونستفيد نحسبه كيف ، المتاجرة في الزمن استخدام -1

 . مبدئيا   الهندسية

 . خير كل هللا وجزاك . نستخدمه وكيف عليه نحصل كيف 144 مربع -2

 هبنعرف يالهندس الشكل،  الزمن نحسب ان نستطيع يلك يالهندس الشكل معرفة من البد فيصل حبيبى

 مربع اما،  النظر بمجرد الشكل على ستتعرف والمتابعة التكرار ومع السعر ردت زاوية اول من فقط

 . مبسطة بطريقة هبشرح مازن ابو ياخ يقوم سوف 144

=============== 

   الليث بواسطة كتبت مشاركة

 حمادة الدكتور من اتعلم فرصتي وهللا بس ، عليكم شوشت أكون قد ، الكرام االخوة من المعذرة أرجو

 : حمادة دكتور. .  كمان انتم ويعوضكم ، خسائري في يعوضني ان هللا عسى ،

 سؤالي،  الثانية في وبدأ كاملة دورة اكمل انه فيه وموضح ، الهبوطي االتجاه فيه بينت الشارت وهذا

 : الفاضل اخي يا لك

 الدورة أبد اذا بالضرورة فهل االولى الدورة انتهاء واعالنه 360 الزاوية طخ تحت اغالقه حالة في

  ؟ بقليل قبلها او 2.72 الى االن ماشي السعر هل يعني ؟ يكملها ان الثانية
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 الواضحة السهم حركة من لبااوغ،  العجب هتشوف وانت السابقة القمة عند من تحسب بقى ياريت

 . هللا باذن الهابطة الثانية هدورت يكمل سوف الموضحة المدة يوف الشارت على

============== 

   Honrado بواسطة كتبت مشاركة

 على والتطبيق بالرجوع عمرو واالستاذ حمادة الدكتور االخ نصيحة بعد. .  جميعا بالخير هللا صبحكم

 اثناء االسترالي على بالتطبيق لكن ، جدا عالي توافق المجنون على صادفني,  القديمة االحداث

 ادوات هنالك هل 720 لزاوية اعتبار اي يضع ولم الدورتين تخطى, 2008-7-13 من بداية سقوطه

 ؟ مني التطبيق في خطأ في كان وال ؟ بعد نستخدمها لم االسبوعية الشارتات مع للتعامل

 اخرى فريمات يا الى نتطرق ولم فقط يوالدايل الساعة فريم على االن حتى حساباتنا الكريم ياخ

 . تكرمت لو بالنتيجة واخبرنا المذكورة الفريمات على بمراجعتها تقوم ان ارجو

 

============== 
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   mohands_moslim بواسطة كتبت مشاركة

 على الدورات احد ةنهاي من وارتد 136.50 وهو المحدد للهدف المحدد الميعاد يف المجنون موصلش

  . الموقف سيد هو االن الخروج عامة ، 136.37 خالص وقتها مش ده ان الرغم

 الجملة هبهذ هعلي ترد ثم التوصية هبهذ انت لكالمك اقتباس تضع حضرتك مفروض كان ياباشمهندس

 تحقق لو متكذب تتحقق ولم يمن توصية كانت انها الفور على سيعتقد كالمك يقرأ من الن ذكرتها التى

 ؟ الهدف تحقيق من كمان وصورة اقتباسك هتحط كنت مش هذكرت اللى الزمن مع السعر

 للمرة اثبتنا هللا بفضل ؟ الصحيح تعريفها هو هاي جان مقولة قولتلك لما يغال يا يصدقتن وبعدين

 جاء اذا يقصد كان وهو (السعر سيتغير الوقت يحين عندما)  المقولة تعريف يالتوال على الخامسة

 يا السعر يقصد ولم الوقت يقصد كان هان يا هاالتجا سيتغير سعر وليس( وقت) الهدف تحقيق وقت

 لم توصيتك وفى يتحقق لم او الهدف بتحقيق سواء اتجاهك تغير ان يجب الوقت يحين عندما هان

 . فقط المراجعة من قليل الى تحتاج حساباتك ان يا الزمن وال الهدف يتحقق

 وهللاي وصدقن صغيرة مفقودة حلقة هلدي واحد كل ان والمشكلة جيدة اشياء الى توصلت انك اعلم وانا

 هدف ان ذكرت لقد المقولة على التاكيد ازيد وسوف االخر منا كال سيكمل الجماعة بيد عملنا لو

 لم وان الوصول زمن هو هذا 136.80 عند 7:26 الساعة 2010-6-4 الجمعة غدا هللا باذن المجنون

 لم اذا االنعكاس زمن هو هذا ان يا بيع وندخل الشراء صفقة من بالخروج سنقوم الهدف الى صلي

 . المستعان وهللاي . . تحيات وتقبل. .  االحداث هعن تسفر ماسوف فلنتابع. .  الهدف الى نصل

================== 

   sgr بواسطة كتبت مشاركة

 :ة حماد االخ

 . هللا وفقك بمثال ةالنقط هذه توضح ياليت الوهمي الزمن عن تكلمت -1

 ةالتالي ةالشمع اغالق وهو ولاال الشرط شرطين وذكرت ةالحقيقي ةالقم اختيار عن تكلمت -2

 . ذلك كيف التوافق توضح ياليت سابق قاع مع ةالقم توافق وهو الثاني الشرط اام واضح
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 6=24/4 يه للمربع الزمن وحدة،  بسيط مثال يوسنعط السعر=  الزمن ان جميعا نعلم الكريم اخى

 يا ساعات 6 كل المربع ياواز على يمر ان المفروض فمن مربع شكل على الزوج سار اذا هان يا

 ثم 90 يه المربع وزواياه ، ل يالحقيق الزمن هو هذا 6X4=24 هقدر زمن فى 360 زاوية الى يصل

 مباشرة 180 الزاوية الى واحدة مرة سريعة بحركة الزوج سار اذا ولكن،  360 ثم 270 ثم 180

 360 الزاوية الى يكمل يلك يالوهم الزمن اصبح هنا ساعات 3 يف 90 زاوية عند يتوقف ان دون

 اما،  سعر وحدات 4 تقابلها زمن وحدة كل يا 1X4 شكل على سار هالن ساعات 3 ايضا هو مباشرة

 اخذ هنا 360 زاوية الى ليصل اخرى ساعات 6 هفيلزم ؟ ساعات 6 فى 180 زاوية الى وصل ان

 هنحسب يالذ يالوهم الزمن هو هذا،  السعر من وحدتين تقابلها زمن وحدة كل يا 1X2 شكل الزوج

 وبعد الدورة حياة انتهاء للدورة المخصص الزمن انتهاء اصح بمعنى هاتجاه يعكس يلك للزوج

 . جديدة وبحركة جديد بشكل جديدة والدة من البد الحياة انتهاء

================ 

 يتعليم بل توصيات ليس الموضوع هذا. .  مهم يءش اوضح ان اريد اذهب ان قبل اخيرا ياخوان

 مشكورا يتفضل معادالت او بشارت موضحة معلومة هلدي من كل لذلك،  والأ يل يتعليم،  الغير فقط

 . الدعاء خالص منا هول بها دتنااباف

 علم طالب الزلت ببساطة يالن لذلك وقت يلد وليس حسابات ادير وال ينهائ توصيات اقدم ال وانا

 واالشكال ياواالز لنتابع الغير فقط اليف يتعليم كنظام هو بيع او شراء اقول وعندما بالخبير ولست

 باذن النهاية يف لنصل هاصالح ونحاول خطأنا نعرف ذلك الى ما او ثغرات وجدنا وان وهكذا والزمن

 بمنتهى السوق مع التعامل على قادرا ويصبح هبنفس هلنفسه توصيات يضع شخص كل ان الى هللا

 .واليسر البساطة

 ابدا تنساها لن وجهد بتعب تاتيك التى المعلومة ان وتاكد والتطبيق التعلم فى والجهد التعب يجب لذا

 . بسهولة فسيضيع بسهولة يمايات اما

 ( هغير وال تحاليل وال حسابات او مقاييس يال يخضع لن هيوني 7 ويوم هللا شاء ان غدا)  همسة

 . الظالمين على هللا لعنة جميعا وقولوا 67 نكسة تذكروا فقط هللا باذن قريبا االسباب ذكر يتم سوف
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=============== 

 الدورة انتهاء زمن وجاء ربح نقطة 59 ومعنا الشراء صفقة يف كنا بعدما:  المجنون لحركة تحديث

 النزول يف بدأ ثم تقريبا نقطة 54 علينا وعكس بيع ودخلناه االتجا بعكس قمنا الهدف الى يصل ولم

 مثلث االن والشكل البيع صفقة يف مازلنا االن الحالة. .  ربح نقطة 100 االن حتى ومعنا هللا بفضل

 وزمن 133.20 االن هدفناه وعلي. .  سعر 2.6 لها زمن وحدة لكل ان يا 1x2.6 الشكل ياخذ

 ولم الوقت جاء وان االهداف يقبال نتابع الميعاد يف وصلها ان هللا بامر 17:46 الساعة الوصول

 . المستعان وهللا. .   شراء وندخل ونعكس البيع من فورا نخرج الهدف الى يصل

=============== 

   amg00099 بواسطة كتبت مشاركة

 بارك الشكل على تعرفنل ةالمنص توقيت حسب كان ومتى ، العد لبدأ أستخدمته الذي السعر هو ما

 ؟ فيك هللا

 .  FXDD منصة على 11:46 الساعة تمام فى المتكون القمة وهى 136.24 هو السعر

================ 

   amg00099 بواسطة كتبت مشاركة

 شكل بإنها ةالحرك شكل على الحكم ستطعتإ كيف بالي في يدور اللي التساؤل لكن. .  خيرا هللا جزاك

 240 ةالزاوي تحديدا و السعر إليها يصل أخرى زاوية الى ةبحاج نناأ أعتقد ما حسب إلني مثلث

 ؟X 2.6 مع يتوافق أن يجب الذي ةالحرك شكل من لنتأكد

 عند جدا هام رقم لدينا ولكن 133.15 وهو للهدف المحدد السعر تقابل 240 الزاوية ياخ يا ماهو

 ترد ان اتوقع يوالذ عندها الهدف وضعنا لذلك% 25 ارتداد نسبة يوه 133.20 وهو 144 مربع

 . هللا باذن اليها هبط اذا الزوج

=============== 
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 بربح خرجنا هلل والحمد السعر ييات ولم حان قد الوقت الن 133.70 سعر عند االن نخرج بالفعل

 والشكر الحمد لك اللهم البيع من 200و الشراء من 59 المجموع واصبح البيع صفقة من نقطة 200

 . هللا شاء ان سعيدة واجازة. .  السوق من واخرج هلل والحمد الربح بهذا يساكتف ينفس عن

============= 

   amg00099 بواسطة كتبت مشاركة

 يفرق الذي و 133,15 سعر يقابلها درجة 240 الزاوية بالفعل هي:  أخي علما زادك و قدرك هللا رفع

 عتبارا يتم أن منطقي كالم بالفعل و المذكورة 133,20( %25) اإلرتداد نسبة عن نقاط 5 مجرد فقط

 من عليها حصلت كيف أعرف نفسي بسة ، المتبقي الزوايا بين من ةمعتمد كزاوية 240 الزاوية

 . أسمه غير منه أعرف ما اللي هالمربع في تائه ةبصراح إلني ةالصور تكتمل لكي 144 مربع

 وكيف المثلث ياواز ضمن من موجودة الزاوية،  144 مربع من الزاوية على احصل لم انا ياخ

 للوصول الزمن استغرق كم،  3=360/120،  120 هى السعر ردت زاوية اول ؟ مثلث هان عرفت

 ساعات 3 يا 14:46 الساعة 120 زاوية لمس،   11:44 الساعة كانت القمة ؟ 120 زاوية الى

 الزمن نحسب لم لماذا،  240 التالية الزاوية الى للوصول الالزم هو الوقت هذا اصبح. .  بطضبال

 معين بشكل يسير واصبح  البداية يف 60 زاوية تجاهل هالن ؟ المثلث ياواز من وهى 180 للزاوية

 ؟ هذا معنى ما الميعاد يف الزاوية الى يصل لمه . . حركت طوال هيحترم ان والبد

 جديدة والدة من والبد الحركة ماتت الزمن انعدم واذا هفي يتحرك زمن هل يعد ولم الدورة زمن انتهى

 دورة قاع او قمة لكل نعم ؟ تكتمل ان دورة لكل البد هل،  جديد بزمن جديدة وبدراسة جديدة بحركة

 دورتها تحقق ان والبد تماما لها مطابقة صورة الشارت على نقطة ولكل ما يوم فى تكتمل ان والبد

 ما يوم يف سابقة لدورة تكملة تكون ؟ ذلك بعد قليال هبوط اكمل لو ماذا،  االخرى عن زمنها ويختلف

 . وضحت االن االمور ان اعتقد تكتمل لم

 

=============== 
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   مورينهو بواسطة كتبت مشاركة

 . ديمو دخلنا. .  ضربه وتم 133.20 ستوب وعملنا حمادة االخ نصح كما شراء دخلنا لالسف

 . ديمو حساب هان هلل الحمد اوال

 من البالية القديمة بالطرق تعترف وال احترافية طريقة الطريقة ههذ ياخ ؟ االستوب هذا حدد من ثانيا

 يتلغ سوف ذلك قبل وقلنا المحترفين لدى هب مايعمل وهذا جيدة مال رأس ادارة فقط هوغير ستوب

 تغير على نعمل نحن،  الضعيف القلب وذو فقط التام االمان يريد من اال قاموسك من لوز ستوب كلمة

 يلك لوز الستوب عن يبحث والسوقه . . االتجا تغير يتم متى نعرف يلك الزمن ونحسب هاالتجا

 . هيضرب

================ 

   samer2010 بواسطة كتبت مشاركة 

 القغا حال في ؟ اآلن ردوال اليورو وضع ما العلم باب من سمحت لو,  فيك هللا بارك دكتور مشكور

 . لك جزيال   وشكرا   االيضاح ارجو ؟ هابطة جديدة بدورة يبدأ سوف هل 143 تحت متتاليين يومين

 . 1.2143 تحت واحد يوم حتى ولو االن حتى يغلق لم

=============== 

   sgr بواسطة كتبت مشاركة

 ؟ ذلك تفسير ما الوقت انتهاء بعد ةالزاوي الى السعر وصل ةحماد االخ

 : سببين

 . تكتمل لم سابقة دورات اكمال االول

 لعنهم اناس وتدخل تحليل يبا عالقة لها وليس مفتعلة بحركات عظام وتكسير ستوبات ضرب يالثان

 . هللا
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 بكل نقول واليوم السطور بين لما احد يلتفت ولم الظالمين على هللا لعنة جميعا قولوا باالمس وقلنا

 . واالهم ومن اليهود على هللا لعنة وضوح

================ 

   االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة 

 االحمر باللون المضلل االقتباس. .  استفساري على منك برد هللا يرزقني ان ارجو:  دكتور يا بك اهال

 بدورة اكمل لو ماذا ، عكس ندخل الزمن انتهى اذا دائما تقول بانك وخصوصا اكثر توضيح نحتاج، 

 ؟ تكتمل لم التي الدورة هذه معرفة باالمكان هل ؟ عكس داخلين واحنا جديدة اخرى

 الدورة انتهاء زمن جاء اذا يه االن لدينا التى القاعدة. .  االيام تلميذ ياخ الرد فى يتاخر عن اعتذر

 . يالعكس هاالتجا في وندخل هاالتجا هذا من فورا الخروج يه عليها نعمل يالت

 لكل بكلمة اعترف وال االحيان كل يف بتطابقها اال ههذ قاعدة كلمة اعتمد ال يعمل طبيعة من وانا

 الى ) موضوع مراجعة ويمكنك االساس من قاعدة اعتبرها ال ثغرات يا حدثت اذا بل شواذ قاعدة

 أي بها ييات لم هللا بفضل والتى 50 الشمعة يوه( الفوركس اسرار من جديد سر يالرقم عشاق

 مرة من اكثر انها بسيط لسبب اعتمدها لم 52 شمعة يل رشح االخوة احد ان وحتى االن حتى ثغرات

 معنا يخلف لم المجنون يناأر كما لموضوعنا نرجع المهمي . . نهائ بها خذآ لم لذلك الشروط تنفذ لم

 الفوركس عالم يف كبير بعدد ليس وهو نقطة 170 تقريبا علينا عكس هوكون. .  االن حتى مرة وال

 اقصى على او ينهائ تعكس ال ان المفروض يفه لطريقتنا بالنسبة جدا كبير انعكاس هاعتبر يان اال

 فقط تكتمل لم سابقة دورة اكمال بسبب علينا عكاسناال هذا ويكون الغير فقط نقطة 70-50 تقدير

 . الطريقة يف عيب وليس

 اردت وان بها نهتم وال كثيرة يفه يتنته لم يالت السابقة الدورات بتتبع ناخذ ال ارهقكم ال وحتى

 السعر عند 13 الساعة 5-25 بتاريخ المتكون القاع على الموشرات تضع ان فيمكنك معرفتها

 البد ولعلمك يكملها لم هولكن صعود الثانية فى دخل ثم صاعدة دورة اكمل الزوج ان ستجد 127.62

 االولى الدورة من 360 الزاوية اختبار يعيد يلك الزوج هبط المهم ما يوم فى تكتمل ان الدورة هلهذ

 . بطريقتنا كتحليل ماحدث هذا
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 واالدلة بالصور لكم هاثبت وسوف همن وواثق همن متاكد مازلت باالمس هوذكرت حدث يالذ ولكن

 . الظالمين على هللا لعنة جميعا قولوا. .   وقلت اهتمام يا احد هيعر لم ولكن باالمس هوكتبت

   hamadasalam بواسطة كتبت مشاركة اقتباس

 ( هغير وال تحاليل وال حسابات او مقاييس يال يخضع لن هيوني 7 ويوم هللا شاء ان غدا)  همسة

 . الظالمين على هللا لعنة جميعا وقولوا  67 نكسة تذكروا فقط هللا باذن قريبا االسباب ذكر يتم سوف

 بفارق واغلق الزوج ارتد هللا بفضل المهم حياتنا يف الهامة التواريخ نتذكر ال نحن لالسف ولكن

 نقطة 255 لدينا وكان نقطة 100 عائمة خسارة اعتبرناها ولو الشراء عمليات على فقط نقطة 100

 الربح هذا يعتبر كهذا عاصف يوم يوف نقطة 155 ربح االن معنا هللا فبفضل اليوم صفقات من ربح

 واألشكال ياواالز وحساب والدراسة التحليل يف هنبذل الذى فالمجهود. .  بالطبع يرضينا ال هولكن جيد

 . المستعان وهللا. .  هلل الحمد نقول ولكن هذا من اكبر مقابل الى يحتاج

=============== 

   omri_fadwah_lakk بواسطة كتبتمشاركة 

 ةالخسار علينا يعوض هللا

 نقطة 155 هللا بفضل اليوم الربح يصاف بنقول. .   عنها تتحدث التى الخسارة ههذ اين الكريم ياخ

 الموضوع هذا ان ياخ ذلك قبل وذكرنا. .  باهلل اال قوة وال حول ال ؟ هنا الخسارة كلمة ذكر لماذا

 وكذا كذا لالسباب هنا من ندخل مفروض اننا ووضحنا نهائيا توصيات اضع ال وانا توصيات ليس

 وقسم يتعليم ياالساس الهدف الن الغير فقط كمتابعة. .  وكذا وكذا كذا لالسباب ونخرج وكذا

 هان على الموضوع لهذا يلمح فاضل اخ ايضا ووجدت. .  يريدها لمن بالتوصيات يءمل التوصيات

 كنا عنما لليورو بالنسبة أييرعن  يلنأس وعندما اليورو يشار كان هالن دوالر 6000 هخسارت سبب

 1.2143 المسجل القاع تحت متتاليين يومين يغلق لم طالما هل وقلت مدة من يالدايل فريم على هنحلل

 ؟ توصية تعتبر ههذ هل هللا سبحان. .  للشراء فهو
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 اليورو توصية كانت لو وحتى،  االستوب وتحديد الهدف وتحديد دخول نقطة بتحديد تكون التوصية

 لخسارة يتكف عكس نقطة 190 هل. .  نقطة 190 يحوال فرق ييعن 1.1965 عند اغلق اليوم

 ؟ دوالر 6000ـ ب حساب

 بكل انا يدخل وما شراء دخل اين من اعرف وكيف هب يدخل يالذ اللوت حجم اعرف ان يل اين من

 اغالق الشرط الن صادق تحليل اللحظة ههذ حتى وهو تحليل على بناءا أيير باقول انا األشياء ههذ

 أير مجرد كان الموضوع هذا فتحت عندما ياخوان بعد يحدث لم وهذا القاع تحت متتاليين يومين

 الردود او هلمتابعت مستعدا اكن ولم هكذا يتشعب او يكبر ان اتوقع اكن ولم فقط اطرحها نظر ووجهة

 يشعر ان ارضى ال وانا هل اهانة ههذ ان العضو يعتبر ارد لم ان يالن والمشاركات االستفسارات على

 يلك واجاهد احاول لذلك مرة 100 يمن افضل يكون ان يمكن هالن هشان من اقلل او هاهين يان احد

 ان عجزت اكون او خاطئة بصورة يكالم احد يفهم ان ولكن المشاركات كل على ارد ان استطيع

 ال ما هذا الحد خسارة ويسبب عام هاتجا او توصية انها على ويفهم سليم بشكل المعلومة اوضح

ي بسبب هعيني فى الخسارة مرارة او همن دعوة اتحمل وال واحد سنت ولو يل اخ يخسر ان ابدا هاتحمل

 او اراد ان المشوار يكمل عمرو ياخ واترك الشاق الموضوع هذا اكمل ان ياخوان منكم اعتذر لذلك

 بعض واضحة اصبحت االن االمور ان واعتقد االخوة وبقية هو يريد كما هب خاص موضوع يفتح

 ه .وبركات هللا ورحمة عليكم والسالم لكم شكرا. .  البداية من تابع لمن يءالش

=================== 

 Amro بواسطة كتبت مشاركة

 عليك هللا شاء ما مثابر فأنت،  إطالقا   الروح هذه فيك اعهد لم. .  فيك هللا بارك ةحماد الحبيب يأخ

 نهائيا   واتجاهات تحليالت يف نفسك ترهق ال،  إليك يتسلل الفتور تدع فال اخوانك نفع يف هدف ولديك

 يف والكل فقط التحليل ةطريق ةوكيفي ةالمعلوم توصيل على التركيز نريد بلة . . الغالبي يريده ال وهذا

 . هللا شاء إن ةالقيام يوم تجدها ةجاري ةصدق ستكون فهذه. .  بنفسه يحلل سوف ةالنهاي
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 توصيل على ذكرت كما فقط تركز ان واتمنى,  هللا شاء إن معك وانا قرارك عن تعدل ان اتمنى

 الطريق سيتقن فمن ذلك إلى وما اتجاهات او صفقات فى الخوض دون التحليل ةوكيفي ةالمعلوم

 . خيرا   هللا جزاك. .  الموضوع هدف هو وهذا وحده سيسير

===================== 

 هوبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 لسبب اال الموضوع عن ابتعد لم انا الكرام ياخوان. .  الطيب الكالم هذا على جميعا ياخوان اشكركم

 الموضوع صفو ليعكر احد دخل اذا ولكن ويخسر يبسبب واحد شخص يتضرر ان وهو فقط واحد

 هللا بفضل يالن اهتم وال بذلك يابال ال شخصيا يعل والتهكم بالطريقة هاستهزاء او يشخص بتهجم

 الكريم ياخ وقيام بالحقيقة يمعرفت وبعد المرسل بالكالم ال وبالدليل بالحجة هعلي ارد ان استطيع

 وليس عام هبوج دعاء( الخسارة يعوضنا ربنا) يقصد كان وهو يقصدها التى الخسارة كلمة بتوضيح

 السابقة الفترة يف جدا كبيرة مبالغ السوق فى خسر الكريم اخونا ان حيث،  الموضوع عن مخصص

 يالت المبالغ ههذ ان لكم قلت لو يوصدقون هنا هضالت وجد هان ويعتقد النجاة طوق عن يبحث وكان

 مشارف على لكان جيدة مال راس بادارة االن حتى ذكرناها مما طريقة يا استخدم لو خسرها

 خالل عقيمة شراتؤوم فاشلة استراتيجيات مابين فيها يتخبط ظل التى الفترة هذة يف مليون النصف

ه خسرت ما عن يعوضك ان على قادر وربك ويضيع ييات المال. .  هلل الحمد هل نقول ولكن شهور 6

 ه .بدأنا قد ما هللا باذن وسنواصل،  هللا باذن عنك والكرب الغم الزاحة اسباب يجعلنا وربنا

 . المستعان وهللا

================== 

   markov بواسطة كتبت مشاركة

 . تحياتي،  أابتد حيث من وانتهى الموضوع تشعب.  . بالفعل تحققت باالخضر التي التوقعات

 عليك ومشفق للموضوع متابعتك على ايضا واحييك ذاكرتك وقوة ذكاءك على ماركوف ياخ احييك

 قد كنت قديمة يل مشاركة عن ابحث فانا القديمة المشاركة ههذ الستخراج هبذلت الذى المجهود يف
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 يلك مجهود وبذلت اجدها وال ايام 10 تقريبا منذ هيوني-7 ويوم هيوني-4 يوم السوق من فيها حذرت

 هذا على ردا منك طلبت قد وكنت هلل والحمد قوية يذاكرت ايضا انا ولكن،  جدوى دون اجدها

 لكتمانها ال االسرار لكشف هو فالموضوع افكار من لديك بما الموضوع يف تشاركنا ان، االقتباس

 عن البحث عناء نفسك على وفرت وكنت ثانية مرة الموضوع دخلت حتى وال عليا ترد لم وانت

 االخر بعضنا لنكمل افكار من مالديك طرح فى مجهوداتك الى نحتاج نحن. .  المجهود وهذا المشاركة

 ويمكن افكارك عرضت انك فيكفيك افكارك تستوعب ال عقولنا او تقول ما نفهم ان نستطيع ال كنا وان

 . صالحة دعوة لك ويدعو اهيفهم ان يستطيع باجيال بعدنا ييات من

 هكد شطرنج دور يتالعبن هاي بقولك. .  كاسباروف يوحبيب الروسية بالعقلية جدا معجب انا همسة)

 ي .ياغال يتحيات تقبل. .  (؟ السريع على

================== 

   forexmen بواسطة كتبت مشاركة

 نحدد كيف االستفسار يستكمل من اول ساكون لي واسمح. .  الموفق وهللا هللا شاء ان حميدة عودة

 120 زاوية من ارتد السوق النه ارتداد نعتبرها معينة قيمة له هل - محددة زاوية من السعر ارتداد

 ارتداد منطقة لنا تحسب ممكن وهل ؟ ارتداد يعتبر التوقف هذا فهل ىاخر ةمر انهار ثم للحظات

 . نحددها كيف عمليا لنتعرف 1144 الساعة ةقم قبل لما السعر

 تخضع لن يالت االيام من يوم هان ذكرت فكما باالمس ماحدث على يءش يا تقيس ال اوال الكريم ياخ

 .  هللا باذن نوضحها سوف االيام هوهذ تحاليل او مقاييس يال

 شمعة كانت اذا بمعنى النقاط من معينة مسافة السعر ترد الزاوية مالمسة عند هو االرتداد يءش يثان

 او ارتداد هنعتبر للزاوية مالمس السفل طويل يلذ لتكون العلى ردتها الزاوية مالمسة وعند هابطة

 او صاعدة بعدها شمعة تكونت ثم الزاوية فوق واغلقت الشمعة انتهت تكون ان اخرى حالة يف

 الوصول زمن نحسب ؟ ياواز عدة وتخطى مباشرة السعر ذهب هان فرضا طب. .  الزاوية فوق اغلقت

 وعلى المتكون الشكل لمعرفة حساباتنا هعلي يونبن قاع او قمة من سواء الرئيسية ياواالز احدى الى

 ه .ل القادمة المحطة لتحديد يسير نظام يا
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=============== 

   هدف صاحب بواسطة كتبتمشاركة 

 ولما البيت في عندنا جاتاحي ف بعدين وانشغلت 52 صفحة اخر كان الموضوع دخلت مرة اخر انا

 هتسيب فيها بتقول ليال لمشاركتك وصلت ولما. .   عليا فاتت الي أاقر قلت تانية مرة خلتد

 ؟؟ ايه افتكرت تعرف الموضوع

 من مقلب باالخر هتاكل انتا قلتلي الحديث جملة ومن تامر ركاتابمش معاك بتناقش كنت لما افتكرت

 ياباشا،  المقلب نفس لبسنا بقا الدكتور اهو قلت انا،  الموضوع ساب تامر ان بعدين وعرفت تامر

 بيع وماتذكرش التحليل واسلوب المعلومة ايصال على بس وركز تابع عمرو اخونا قال ما زي

 وزي ياباشا تابع.  توصية بتدي انك للبعض بتوحي الي الكلمات من يعني وكده النقاط وعدد وشراء

 . للجميع ـاتيتحي.  ليا سيبو انتا عليه ماتردش كده كده ردود هنا بيكتب حد لقيت لو ماقلتلك

 الباب هذا وفتح تجرأ من اول هان يويكف واحترام تقدير كل تامر يالخ اكن انا اوال هدف صاحب ياخ

 توصلنا ما وكل تتوقعونها يالت بالسهولة ليس الموضوع فهذا،  سياخذنا اين الى هوحد هللا يعلم يالذ

 على يساعدنا ومفهوم سهل ماهو نسرد ان نحاول فقط عميق بحر يف قشور اال ماهو االن حتى هالي

 يالت والمواضيع منها تبدأ يالت الروابط اعطيتك عندما ولكن. .   المهم هو وهذا رابحة منةآ تجارة

 منها تبدأ ان تستطيع مهمة مواضيع على لك ركزت،  الموضوع هذا افتح لم وقتها وكنت تقرأها

 ال ما اعلم ساعتها وكنت االقدم هالن تامر االخ عوبموض تبدأ ان فضلت ولكنك تعقيد دون فقط كبداية

،  النهاية تعلم وال القراءة فى غارق كنت وانت يكتمل ولن يكتمل لم الموضوع ان وهو انت تعلم

 يفمحبتش مرة الول هعلي بتتفرج وانت هونهايت هبدايت وعارف فيلم شوفت اناي بالبلد لكاهاقوله

 لن البطل وان متوقعة غير النهاية ان االخر يف مقلب هتاخد انت كلمة فقولتلك الفيلم عليك احرق

 تامر ياخ شخص يف وليس الفيلم من المقلب ان يا،  سعيدة غير بنهاية الفيلمي وينته البطلة يتزوج

 التكملة من همنع ما ان ويمكن هاقابل او هاعرف ان دون واحترام تقدير كل هل اكن يان لك قلت فكما

 . التوضيح يجب لذا. .  هللا اال يعلمها ال ظروف

================== 
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   MohamedEgyForex بواسطة كتبت مشاركة

 جميعا كسرها اذا ماذا و ؟ ىاخر مستويات نرسم كسرها عند هل المجنون مستويات هذه سؤال طيب

 . بهذا قوماه هللا شاء ان و اول من الموضوع أاقر لم اان هبوطا

 144 مربع مستويات ههذ ان اعتقده . . ل قراءتك يويسعدن الموضوع يف بك مرحبا الكريم ياخ

 ادوات ضمن من يوه لالرقام مربعات عدة ضمن من هو تعقيد يف الدخول دون هعن بسيطة فكرة

 والتعمق لشرحها مجلدات تحتاج كثيرة يمعان وفيها سحرها لالرقام ان ونعلم استعملها يالت جان

 لكل 4 رقم اضافة ثم صفر بالعدد يبدأ هو 144و 9و 4 هى هفي ارقام اهم المربع هذا المهم. .   فيها

 الى مقاربة نسب يوه% 75% 50% 25 االرتداد نسب من نسبة ستجد مربعات 9 وكل هيلي مربع

 سهم او زوج وجدت اذا اصح بمعنى،  كثيرا عليها يعتمد جان وكان التطبيق يف يالفيبوناتش نسب

 سيكون بل بعشوائية يهبط لن ولكن القمة من يهبط ثم يعشوائ ليس صعودلفا قمة الى قاع من يصعد

 ثم 8 ثم 4 ثم القاع تمثل يوه صفر برقم يبدأ االول الصف ان ستجد لذلك دقيقة وبنسب منظم الهبوط

 نسبة لنجد الطريقة بنفس اخرى مربعات 9 ثم% 25 نسبة وهو 36 رقم الىي نات ان الى 12 وهكذا

 . القمة يمثل وهو 144 الرقم لنجد اخرى مربعات 9و %75 نسبة لنجد اخرى مربعات 9 ثم% 50

 جميع كسر عند لذلك نهاية ماال الى يه االرقام ان ونعلم ارقام من مكونة الصفوف ههذ طبعا

 بالرقم أيبد هوسنجد المجاور يسأالر الصف الى ننتقل الصفوف احد فى عليها نعمل التى المستويات

 على المجنون لزوج توضيحية شارتات ارفق سوف عالعموم،  السابق الصف يف هعند انتهينا يالذ

 باذن العجب لتشاهدوا الفريمات كل ىلوع االزواج كل على الطريقة ههذ طبقوا وارجوكمي الدايل فريم

 . بالنتائج واخبرونا. .  هللا
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=================== 

 :  المطلوب،  هعلي التعليق إبداء ارجو للمجنون يتاريخ شارت وهذا

 . (سعر) القمة تحديد -ا

 . القمة تاريخ -2

 . القادم هاالتجا ناريويس توقع -3

 

 

 

================== 
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   MAMDOH111 بواسطة كتبت مشاركة

 انا يأعذرن بس والرائع الكبير المجهود هذا على هللا ماشاء. .  باشا ةحماد العزيز يصديق و يأخ

 ناس محتاج الموضوع وهذا..   فوركس ب ا بتعلم لسه يألنن ده الرائع موضوعك يف بشارك مش

 منك رجاء يل بس هللا بفضل خبرتك من وأتعلم يوم ييأت سوف هللا شاء ان لكن،  الفوركس يف ةخبر

 وغيرها المنشار استراتيجية مثل اآلخرى مواضيعك فى وشويه ده الموضوع يف شويه وهو ياباشا

. .  المنشار غير ةجديد استراتيجيات مافيش يياغال ايه بقول. .  ويستفادوا يتعلموا الغالبه عشان لك

 . جان منشار استراتيجية المثال سبيل على مثال

 استراتيجيات اربع على ييحتو االن حتى هد الموضوع ياباشا. .  سنك هللا اضحك محمد يابو يحبيب

 وما وستوب هدف من المنتدى يف الموجودة التقليدية االستراتيجيات اقوى يتضاه فيهم واحدة كل

 والجهد بالتعب هفعلي االحتراف الى يصل ان يريد من لكن كمان نجيلالسكالب يصلح ما ومنها ذلك الى

 . عليك يرضى هللا بس ادعيلنا. .  يصل يلك

================= 

   االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 571.98 كانت القمة -1

 1980 /02/29 القمة تاريخ -2

 126.71 من جديدة صاعدة دورة بداية اتوقع -3

 ؟ القمة ههذ على تعليقك هو وما حسبتها كيف. .  االيام استاذ ياخ االن لك السؤال

=============== 

   االيام تلميذ بواسطة كتبت مشاركة

 . للسؤال فهمي من متاكد لست ينالن صعب سؤال. .  دكتور يا قدرك يرفع هللا
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 القمة على تعليق لدي ليس،   126.01=نفسه في الناتج ونضرب 4-(57جذر: ) الحساب طريقة

 التي المدة او ؟ مثال تاريخي حدث هناك ان تقصد هل،  للسؤال فهمي اخمن قادر مش فعال الني

  ؟ الدورتين اتمام في الزوج قضاها

 . واحترامي تحياتي فائق تقبل. .  . صدرك وسعة وتشجيعك اهتمامك على دكتور لك شكرا

 االيام استاذ ياخ فيك هللا بارك

 جدا ومتعمقين الكواليس وراء اناس امام الطريق فتحت بها تستهين انت اللى يد اجابتك عارف انت

 ابحاثهم ليكملوا المفقودة حلقتهم الستكمال النقطة ههذ تنقصهم وكانت اساتذة بل جان طرق يف

 الخ ساعة والربع يواالسبوع يالشهر مثل الكبيرة الفريمات على ياواالز داللة معرفة يوه الخاصة

 يءش الى توصلت هللا وسبحان ابيض قلبك انت ولكن. .  الكبيرة للفريمات التذبذب معامل ومعرفة

 يماه يا القمة عرفت كيف اقصد كنت انا. .  انيةت لناس جدا مهم يءش هولكن لكة بالنسب تافه يعتبر

 دون القمة تحديد منك وطلبت القاع اعطيتك الوضع عكست يالن،  القمة لتحديد عملتها يالت حساباتك

 المنتظر القاع يعرفوا ان ويريدون القمة يعرفون فهم مختلف الوضع هم انما الشارت الى الرجوع

 ان اردت ما وهذاه ، مصراعي على الباب لهم فتحت ههذ باجابتك واعتقد الكبيرة الفريمات على

 فاقآ تفتح فهى تافهة انها يعتقد كان وان حتى معلومات من هلدي بما وكل تعاونا اذا اننا هاوضح

 . الناقصة للحلقات واستكمال االفكار بين للربط جديدة

 بهم خاصة مواضيع بفتح يقوموا حتى او الينا لالنضمام الكواليس وراء هم الذين ياخوان ادعو لذلك

 شخص كل واال يفيدوا ان عليهم يجب استفادوا كما انهم االن واعتقد. .  الخوانهم افكارهم لشرح

 . الجماعة مع هللا يد الن هبنفس يءش الى يصل لن ووهللا. .  هلنفس هب يحتفظ يءش الى توصل

 ال دقيقة حساباتنا تكون يلك نعلم فكما الكلمة بمعنى تاريخية قمة هفهذ:  القمة على يتعليق اما

 يءالش هذا ان وبما للزوج يتاريخ حدث اهم او للزوج البداية نقطة نعرف ان يجب شائبة يشوبها

 1980 سنة بالفعل وكانت امامنا الشارت على هتاريخ فى للمجنون قمة اعلى وجدنا ولكننا صعب

 يكالم يفهم ان ارجو تماما تاريخيتين هابطتين دورتين انهى الزوج ان ووجدنا 2-28 يوم بالتحديد

 ثانية لدورة مستوى وادنى الزوج تاريخ يف قمة اعلى امام يشهر فريم على هنا نتعامل فاننا جيدا
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 نقطة وخمسمائة الف 44 حوالى النقاط من فاالال بعشرات النقاط فرق ييعن للزوج تاريخية هابطة

 اكرر،  ميعادها يحن لم االن حتى ولكن سنوات تستمر قد صاعدة دورة تكوين بصدد نحن االن يعنى

 الصعود قبل نقطة لفأ يهبط ممكن ييعن النقاط الفآ الفرق الن للشراء دعوة ليست ههذ ثانية مرة

 فريم على اخر تصور ولدينا ثانية هابطة دورة بتكون يالدايل فريم على سابق تصور لدينا ان وخاصة

 كل على فاالصغر االصغر ثم الكبرى العامة التصورات نضع نحن فقط،  الصعود يدعم الساعة

 . المستعان وهللا. .  معها التعامل نستطيع يلك الفريمات

================ 
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 دعوة لنا بظهر الغيب تكفي . . وشكرا


